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Sammanfattning: Syftet med arbetet är att ta reda på hur NTA (Naturvetenskap och teknik 

för alla) används på förskolenivå samt att ta reda på hur personalen tycker att det fungerar och 

om de märker några skillnader i intresset mellan pojkar och flickor. Metoden för att få fram 

resultaten har varit med intervjuer och en observation. Flertalet deltagande pedagoger i 

undersökningen anser att NTA fungerar bra på förskolenivå om pedagogerna håller stoffet på 

barnens nivå. Intresset hos barnen för naturvetenskap och teknik ökar med hjälp av NTA. Det 

enda negativa som påpekades om NTA var att det tar tid att använda, eftersom förskolebarnen 

kan behöva lite längre tid på sig än skolbarnen.  
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1 INLEDNING 
Mitt intresse för att utföra olika former av experiment inom bland annat fysik, kemi och 

teknik var en av de anledningar som gjorde att jag valde att göra mitt examensarbete om NTA 

(Naturvetenskap och teknik för alla) i förskolan. Att se barnens lustfyllda experimenterande 

och se deras glädje när de lyckas med experiment av olika slag bidrog också en hel del till 

mitt val. Även om man inte har utbildning inom just NO eller NTA så hoppas jag att detta 

arbete kommer att bli intressant och givande för alla. De som har utbildning inom detta 

kanske till och med kan få lite nya idéer och tankar kring arbetet inom just NO. 

Förhoppningsvis kommer detta arbete att vara ett bra och inspirerande arbete som får flera 

pedagoger att börja med naturvetenskapliga, tekniska och kemiska experiment redan i 

förskolan för att skapa ett intresse hos barnen för NO ämnen. NTA- temana är framtagna för 

äldre barn i första hand (förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan), men jag vill veta mera om 

hur de fungerar på förskolenivå (2-5år). Eftersom det är med just dessa åldrar jag vill arbeta i 

framtiden. 

 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur NTA- teman fungerar i förskolan. Jag är också 

intresserad av hur personalen upplever skillnader mellan pojkar och flickor inom NTA. Men 

det kan också fungera som ett stöd för pedagoger som vill men inte riktigt har kommit i gång 

med till exempel NO experiment på förskolenivå. 

1.1 Bakgrund 

Här kommer det först att beskrivas hur NTA i Sverige har utvecklats och vad utvärderingar av 

NTA visat. Sedan kommer innehållet i de NTA- teman som är mest relevanta för 

undersökningen att beskrivas. 

 

På 1980- och 1990-talet fick den kungliga vetenskapsakademien reda på att det fanns en 

organisation i USA som försökte skapa intresse för naturvetenskap och teknik hos barn. 

Akademien tog kontakt med denna organisation vid namn STC. STC (Science and 

Technology for Children) togs fram för att samhället blir mer och mer inriktat på 

naturvetenskap och teknik men intresset hos barnen blir allt lägre och lägre. STC gav ut allt 

sitt material och alla sina erfarenheter helt gratis till den kungliga vetenskapsakademien. Då 

återstod bara en sak för akademien, att hitta försöksobjekt som kan testa om konceptet var 

värt att användas. Hösten 1996 valde Linköpings kommun att utvärdera ett par teman för 

grundskolans klasser F-6. Eftersom STC:s mål var liknande kommunens egna mål. STC 

fungerade bra helhetsmässigt därför att den bland annat 

 

 Kompetensutvecklar pedagogerna 

 Har temahandledningar för elever och pedagoger 

 Har fullständigt material för laborationer med 30 elever, samlat i en NTA- låda 

 Varje NTA tema består av ett x antal olika uppdrag som barnen får göra 

Läsåret 1997-1998 så testades tre stycken STC teman i 15 klasser. Under hela läsåret 

bevakades arbetet av skolpolitiker, skolledningar, Linköpings lokala näringsliv, företrädare 

för Linköpings universitet, fackliga organisationer och kungliga vetenskapsakademien. När 

arbetet sedan utvärderades så var alla medverkande positiva till de STC teman som använts 

och rekommenderade en fortsatt utveckling av STC till att bli det som vi idag i Sverige kallar 

NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla). Nu, ett x antal år senare med de erfarenheter man 
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har fått så har NTA stärkts som ett effektivt utvecklingskoncept i naturvetenskap och teknik i 

grundskolan.  

Kungliga vetenskapsakademien, kungliga ingenjörsvetenskapsakademien tillsammans med 

fristående skolor och kommuner bildade en ekonomisk förening för att kunna utveckla och 

sprida NTA. Detta skedde mellan åren 1997-2003. I januari år 2004 startades den ekonomiska 

föreningen NTA Produktion and Service och detta medförde en ökning av medlemmar. De 

dåvarande 35 medlemmarna blev nu 54. Även lärare är nu med och utvecklar och testar 

temamateriel, handledningar och utbildningar. Organisationen hoppas på att med hjälp från 

lärarna så ska NTA kunna vara ett verksamt verktyg för utvecklingen inom naturvetenskap 

och teknik i skolan även i framtiden. Via önskemål och behov från medlemmar i den 

ekonomiska föreningen bestäms vilken utveckling som ska ske. 

 

Dessa är de gemensamma målen för alla NTAs teman: 

 

 stärka barnens självförtroende och lust att lära och att utveckla deras intresse för 

naturvetenskap och teknik samt att ta till vara på barnens nyfikenhet 

 skapa bekantskap med de naturvetenskapliga begrepp som används i detta tema 

 lära sig lyssna och argumentera med respekt för andra samt lära sig att kritiskt granska 

förhållanden och fakta 

 stegvis förbättra barnens sätt att kommunicera med hjälp av goda möjligheter till att 

samtala, skriva och läsa 

 att barnen lär sig att lösa problem dessutom se strukturer och mönster samt att de lär 

sig att arbeta både självständigt och i grupp 

 

1.1.2 Utvärderingar av NTA 
Här sammanfattas tre utvärderingar av NTA. 

 

Rapport 1: Utvärdering av hur NTA hjälper skolorna att nå kursplanemålen för femte 

skolåret i naturorienterande ämnen. 

 

I denna rapport framkommer det att det finns positiva skillnader mellan elever som har 

undervisats med NTA och elever som inte har undervisats med NTA. Ett exempel på en 

förbättring i kunskap som eleverna som undervisats med NTA påvisade är att de minns flera 

olika områden inom NO som de har undervisats i än om man jämför med de elever som inte 

har undervisats med NTA. Den främsta slutsatsen från rapporten är dock att elever som har 

fått undervisning med NTA genomsnittligt lär sig mer än elever som inte fått denna 

undervisning, oberoende av kön. Dessutom så hjälper NTA både lågpresterande och 

högpresterande elever att förbättra sina kunskaper. 

 

Det framkommer också att klyftorna mellan pojkar och flickors lärande blir större med hjälp 

av NTA, pojkarna gynnas mer än flickorna. Flickorna presterar dock inte sämre med NTA, 

rapporten visar inga större mer betydande skillnader. Men pojkar som arbetar med NTA 

gynnas främst inom NO områdena: termer verksamheter, relationer verksamheter och termer 

artefakter, men även inom de andra områdena så ser man en ökning av deras kunskaper 

jämfört med pojkar som inte har undervisats med NTA. Klasser som använder sig av NTA 

behandlar samma områden som klasser som blir undervisade med "vanlig" NO undervisning, 

men de går in mer på djupet inom dessa områden, som i sig också har medfört ett förbättrat 

resultat. Anderhag, Per & Wickman, Per-Olof (2007). 
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Rapport 2: NTA som kompetensutveckling för lärare: Undervisning av hur lärares 

deltagande i NTA utvecklar deras kompetens att stödja elevernas begrepps- och 

språkutveckling. 
 

I denna rapport belyses det att alla lärarna som har arbetat med NTA har lärt sig någonting, 

men vad de har lärt sig är olika. Rapporten belyser också att generellt så får pedagoger ett bra 

stöd till sin undervisning av NTA samtidigt som man får fräscha upp gamla kunskaper och 

eventuellt lära sig nya begrepp. De flesta av lärarna i rapporten håller med om att NTA 

innehåller tydliga och relevanta NO-begrepp som man lätt kan använda genom NTAs 

upplägg. Vissa av lärarna belyser också att generellt anser inte eleverna att dessa NO-begrepp 

är svårare ord än vanliga ord, eleverna reagerar mest på att det är för dem nya ord. Det 

framkommer också att generellt sett så tycker både pojkar och flickor som deltagit i denna 

rapport att NTA är spännande och roligt, även fast könen har enligt denna rapport olika 

tillväga gångsätt för att komma fram till sina resultat. Pojkarna tar tag i de praktiska direkt och 

kan ibland missa viktig teoretisk information, medan flickorna tar sig an den teoretiska delen 

först och sedan den praktiska. Båda grupperna kommer dock fram till samma positiva resultat. 

Ett flertal av lärarna anser att den teoretiska delen inom NTA skapar problem för eleverna, 

däribland genom elevhandledningarna som anses vara för svåra så att eleverna har problem 

med att läsa och följa texten i dem. Anvisningarna till hur eleverna ska gå till väga för att 

genomföra uppdragen är invecklade menar lärarna. På grund av NTAs materiella upplägg så 

skapas en förståelse för det veteskapliga och undersökande arbetssättet hos eleverna. Det vill 

säga att eleverna lär sig att ställa hypoteser/formulera förutsägelser och sedan prova om de 

stämmer eller inte. Lärarna får dessutom en bra möjlighet att via NTA diskutera kring begrepp 

som de inte ens skulle ha tagit upp i undervisningen i annat fall. Den praktiska delen stöder 

enligt samtliga lärare från undersökningen elevernas förståelse för NO, de menar också att 

NTA stöder språksvaga elever på grund av att eleverna hela tiden får diskutera om vad som 

händer när de utför uppdragen. Utbildning inom NO eller inte verkar inte spela någon roll, 

NTA fungerar bra även utan en speciell NO utbildning. Det framkommer också att den 

skriftliga dokumentationsdelen inte gynnar språksvaga elever som via intervjuer visat att de 

tycker att det är tråkigt och meningslöst. Vidare belyser rapporten att elevernas ordförråd 

vidgas med hjälp av NTA undervisningen samt att de lär sig att använda olika karakteristiska 

NO-begrepp i ett kommunikativt sammanhang. Annat som uppenbarat sig i intervjuerna med 

eleverna är att de språksvaga eleverna anser sig möta många nya ord medan de språkstarka 

inte alltid delar samma uppfattning. Det framkommer också från intervjuerna att vissa elever 

kan skilja på NO-ord och vanliga samt att de vet i vilka sammanhang man använder dem. Alla 

elever som intervjuades anser att det är roligt att arbeta undersökande. Eleverna gillar det 

praktiska arbetet och tycker att det är roligt att se om deras förutsägelser stämmer eller inte. 

Majoriteten av eleverna förstår att syftet med hypotesprövningen inte är att gissa rätt. Det står 

också att NTA söker efter en bra lösning på problemet med elever inte tycker att det är roligt 

att dokumentera vad de har gjort. Anderhag, Per & Wickman, Per-Olof (2006). 

 

Rapport 3: NTA som skolutvecklingsprogram - Utvärdering av effekten av 

kompetensutveckling på lärarna och deras värderingar samt effekten på kommun- och 

rektorsnivå. 

 

De flesta lärarna i denna rapport anser att det viktigaste med NTA är att lust, glädje och 

inspiration i arbetet med naturvetenskap och teknik. Även denna rapport belyser att både 

lärare som har utbildning inom NO och de som inte har det menar att det är positivt att arbeta 

med NTA. Dock så menar ett fåtal lärare från studien som har utbildning inom NO, att man 
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kan bli låst genom att följa NTA. Man får inte själv utveckla innehållet i sin undervisning 

vilket de anser är viktigt för deras professionella utveckling. En del av lärarna medger att de 

utvecklar en pedagogisk kompetens som de kan använda även inom andra ämnen. Det 

framkommer också att NTA som skolutveckling hjälper till att höja kvaliteten på NO 

undervisningen. Ekborg, Margareta & Lindahl, Britt (2006). 

 

1.1.3 NTA materiel 
Här beskrivs de tre NTA- teman som är mest relevanta i undersökningen. Ett NTA- tema 

består av en handledning för pedagoger och en NTA- låda med det mesta av det materiella 

som beskrivs. Vissa teman har även en elevbok. Sist i detta avsnitt så kommer även bilder på 

en NTA- låda samt dess måttenheter att redovisas. 

 

Tema 1) Jämföra - Mäta 

Materiel som pedagoger själva får komplettera NTA- lådan med är: anteckningsmateriel, lim, 

saxar, blädderblockspapper, spännpapper och vanliga papper. 

 

Jämföra - mäta vänder sig till barn som går i förskoleklass eller i årskurs 1 i grundskolan. 

Temat handlar om att barnen till att börja med får fundera över vad jämförelser är. Därefter 

får de bland annat jämföra hur långa olika föremål är och jämföra sina kroppsmått med icke-

standardiserade måttenheter som kuber, trästickor, pennor och sina fötter. Med hjälp av detta 

så lär sig barnen att man kan ta reda på ett objekts längd med en måttenhet. Eftersom att alla 

barnen inte har lika långa pennor eller lika stora fötter så innebär detta att barnen kan få olika 

resultat även fast de mäter samma objekt. Detta lägger en grund för att barnen senare ska 

kunna lära sig att mäta med standardiserade måttenheter. Efter att barnen har funderat över 

vad jämförelser är så är det dags för barnen att få prova på detta. Det innebär att de får börja 

med att jämföra sin egen längd med kamraternas. I denna övning så använder man 

pappersremsor från rullar till skrivmaskiner. Barnen listar snabbt ut att måttenheterna måste 

ligga kant i kant. Sedan får barnen mäta med olika icke-standardiserade måttenheter så som en 

plastsked eller en penna. I temats avslutande uppdrag så får barnen tillverka egna 

mätinstrument så som mätstickor och mätremsor av papper som de sedan får använda till att 

mäta med. Jämföra - mäta skapar en förståelse hos barnen för vilka faktorer som är viktiga 

och påverkar ett mätresultat. Centralt i temat är att mål och uppföljning står i fokus.  

 

 

Exempel på övningar från temat: Uppdrag 2 

I detta uppdrag ska barnen klippa ur en helkroppsfigur av sig själv som de sedan ska jämföra 

med kompisarnas för att hitta likheter och olikheter. 

 

Barnen behöver: ett stort papper (hela kroppsfiguren av ett barn måste få plats på papperet), 

en märkpenna till att skriva på blädderblocket, en sax, en penna och eventuellt (om det finns 

tid) färgkritor så att barnen kan färglägga och måla sina figurer. 

 

Hela gruppen behöver: ett blädderblockspapper, en märkpenna till blädderblocket och Så är vi 

lika och olika-bladet från uppdrag 1 (detta blad innehåller de tankar och insikter som barnen 

erhållit från uppdrag 1 om likheter och olikheter). 

 

Så här går det till: Först får barnen titta på Så är vi lika och olika-bladet och få en återblick i 

hur de tänkte då. De får leta efter ord som visar att de jämförde storlek, ord som längre, 

kortare, större eller mindre. En frivillig får markera jämförelseorden med en krita eller 

tuschpenna. Sedan så ber pedagogen barnen att tänka på hur de skulle kunna jämföra sin 
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kropp med andras, låt barnen diskutera detta med en kamrat och var noga med att barnen får 

gott om tid till detta. Därefter skrivs tankarna från barnen ner på Så här kan vi jämföra våra 

kroppar-bladet. Pedagogen berättar sedan att ett annat sätt att jämföra sina kroppar är att 

använda sig av helkroppsfigurer. När barnen har försett sig med materielen de behöver så får 

de börja med att rita av sin kamrat och sedan klippa ut figuren, om det finns tid kan barnen 

också få måla figuren. Avslutningsvis får barnen titta på varandras figurer, och då ska de 

försöka att hitta en figur som skiljer sig från sin egen och en som är lik sin egen figur. 

Därefter får barnen dela med sig av sina upptäckter till hela gruppen. Kommer det fram 

upptäckter som inte redan står på Så är vi lika och olika-bladet så fyller pedagogen på det. 

Sedan delas barnen in i grupper om fyra. Varje grupp får sortera figurerna från den kortaste 

till den längsta. Pedagogen bör uppmana barnen att berätta hur de tänker och sedan förklara 

för barnen att resultatet av deras indelning blir ett slags diagram. Sist men inte minst så 

sammanfattas hela uppdraget med frågan "vad har vi lärt oss under uppdrag 2?". 

 

 

Tema 2) Fast - Flytande 

I detta tema behöver pedagogerna inte komplettera med något materiel. 

  

Fast - flytande vänder sig till barn som går i förskoleklass eller årskurs 1-2 i grundskolan. 

Temat handlar om att barnen ska lära sig arbetssättet (fundera kring ämnet, hur de ska 

genomföra sin undersökning och hur dokumentationen ska ske) samt en hel del om vätskors 

och fasta ämnens egenskaper. De flesta av uppdragen i temat är uppbyggda på så vis att 

barnen ska kunna lära sig metoder för undersökning av både fasta och flytande ämnen. Barnen 

får börja med att fundera kring ämnet, sedan får de göra en förutsägelse efter vilket de får 

tänka på hur de ska gå tillväga med att testa sin förutsägelse och slutligen genomföra testet 

samt att dokumentera vad de har gjort. Under tiden detta sker kommunicerar barnen också 

med varandra om deras iakttagelser och slutsatser. I uppdrag 1 till sju så får barnen arbeta 

med 20 fasta föremål till exempel en sked, en kula eller en boll. Dessa föremål observeras, 

beskrivs och jämförs. De sorteras efter färg, form samt att de testat om de kan flyta eller om 

de sjunker och om de är magnetiska eller inte. I uppdrag 9 till fjorton så får barnen arbeta med 

olika vätskor, bland annat sirap, lim och olja. De får undersöka vätskornas egenskaper, 

vätskorna blandas med vatten för att urskilja vilka som blandas och vilka som inte blandas. 

De undersöker egenskaper som om vätskan är genomskinlig eller inte och om den är 

trögflytande eller inte. I det sista uppdraget så får barnen jämföra de fasta ämnena med 

vätskorna. De tittar bland annat på vad som är lika, vad som är olika och vad som skiljer sig 

mellan dessa ämnen och vätskorna. Fast - flytande utvecklar en nyfikenhet och lust att lära till 

naturvetenskapliga ämnen hos barnen samt att de blir bekant med olika ämnen som vid enbart 

en snabb blick kan verka ha mycket lika egenskaper men egentligen är väldigt olik varandra.  

 

 

Exempel på övningar från temat: Uppdrag 3 

 

I detta uppdrag får barnen lära sig mer om fasta ämnen genom att undersöka fasta ämnen för 

att ta reda på om de kan rulla eller inte och om de går att stapla eller inte. Därefter får barnen 

sortera dessa 20 föremål i grupper och beskriva likheter och olikheter på föremålen i 

grupperna. Slutligen får de beskriva utmärkande drag hos föremål som både kan staplas och 

rulla. 

 

Barnen behöver: sin egen vetenskapsjournal, de 20 föremål som användes i Uppdrag 2 (stor 

plastsked, stålkula, gummiboll, stålbricka, akrylkub, stålmutter, Unifix kub, gem av metall, 
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kork, mässingsbricka, golfpeg, hårnål, piprensare, akrylcylinder, åttkantig juvel, träkub, 

plastknapp, plastlock till en mugg, pingisboll och en liten plastsked) samt Arbetsblad 3A (ett 

papper med ett Venn-diagram på). 

 

Hela gruppen behöver: ett kopieringsunderlag var av 20 fasta ämnen, 1,2 och 3 (de 20 ämnena 

är uppdelade på tre sidor så att alla tre sidorna behöver kopieras), en tuschpenna, ett 

blädderblocksblad från uppdrag 2 - Egenskaper hos fasta ämnen (på detta blad står det ord 

som barnen har använt för att beskriva ett föremål), ett stort papper till att göra ett Venn-

diagram på. 

 

Så här går det till: Pedagogen ber barnen att tänka på föremål som kan rulla och ber barnen att 

beskriva deras form. Därefter får barnen tänka på olika föremål som kan staplas samt beskriva 

deras form. Varpå pedagogen talar om för barnen att de ska sortera dessa 20 föremål i tre 

olika grupper, de som rullar, de som kan staplas och de som kan både och. Barnen får sortera 

föremålen på Arbetsblad 3A (Venn-diagrams papperet), när föremålen ligger i ringarna på 

papperet får barnen själva rita minst ett föremål ur varje ring i sin egen vetenskapsjournal. 

Därefter får barnen berätta vilka föremål de har lagt i vilka ringar och varför, sedan sätts de 20 

inplastade föremålen upp på det gemensamma Venn-diagrammet. Placera de föremål som 

både kan rulla och staplas i den gemensamma delen i diagrammet. Be barnen beskriva likheter 

mellan föremål som kan rulla och därefter föremål som kan staplas. Pedagogen skriver ner de 

egenskaper som barnen upptäckt i det här uppdraget på Egenskaper hos fasta ämnen-bladet. 

Barnen får sedan gå tillbaka till Uppdrag 2 i sin vetenskapsjournal för att skriva något nytt 

som de kommit på om dessa ämnen. Avslutningsvis så sammanfattar pedagogen hela passet 

med frågan "Vad har vi lärt oss i det här och i tidigare uppdrag?". 

 

 

Tema 3) Balansera - Väga 

Materiel som pedagoger själva får komplettera NTA- lådan med är: saxar, lim 

anteckningsmateriel, kamera och vanligt papper. 

 

Balansera - väga vänder sig till barn som går i ettan eller tvåan i grundskolan. Temat handlar 

om att utforska sambandet mellan vikt och jämvikt. Barnen får fundera kring ämnet varpå de 

gör en förutsägelse som de sedan får testa. Olika föremål undersöks för att testa hur de kan 

balanseras. Därefter så får barnen prova att jämföra olika föremål och därpå jämför de en icke 

standardiserad enhet med ett föremål för att bestämma vad föremålet väger. I uppdrag ett till 

fem så får barnen undersöka balans och jämvikt genom att bland annat bygga mobiler och 

andra konstruktioner samt att studera en balansbräda. När barnen undersöker balansbrädan 

kommer de att märka att man kan flytta på stödpunkten för att jämna ut föremål som har olika 

vikt så att brädan fortfarande väger jämnt. I uppdrag sex till åtta får barnen jämföra olika 

föremål med hjälp av en balansvåg. Skillnaden mellan balansvågen och balansbrädan är att 

vågen har en fixerad stödpunkt så att det är enbart vikten som barnen kan variera. I uppdrag 

tolv kommer barnen att få prova på experiment som utvecklar deras förståelse för att olika 

föremål även fast de tar lika stor plats kan väga olika. Centralt i temat för inlärningsresultaten 

är att barnen får kommunicera i både små och stora grupper. Argumentera, motivera för och 

emot för deras upptäckter och insikter. 

 

 

Exempel på övningar från temat: Uppdrag 7 
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I detta uppdrag så får barnen lära sig att använda en balansvåg samt att de får använda ord 

som tyngre än, lika tung som och lättare än. 

 

Barnen behöver: en kopia av Arbetsblad 7A: Vi jämför olika saker, en balansvåg, en bit 

häftmassa och sex olika föremål. 

 

Gruppen behöver: två blädderblocksblad och en färgpenna. 

 

Så här går det till: Barnen får först berätta vad de lärt sig från Uppdrag 6. Därefter så delar 

pedagogen ut Arbetsblad 7A och förklarar hur barnen ska skriva, varpå pedagogen ber barnen 

att hämta de materiel de behöver och påminner dem om att kontrollera att vågen har jämvikt. 

Barnen får därefter göra en förutsägelse, de får diskutera i små grupper om deras tankar kring 

föremålen. Sedan får de jämföra de olika föremålen med hjälp av balansvågen, de fyller sedan 

i vad de kommer fram till på arbetsbladet. Avslutningsvis får varje grupp med barn redovisa 

för vad de har kommit fram till. Pedagogen antecknar detta på blädderblocket och när alla 

barn har redovisat sina resultat så ställs frågan "vad har vi lärt oss?". 

 

 

  
 

   
 
En NTA- låda är 60cm lång, 40cm bred och 40cm hög (60*40*40). 

 

 

1.2 Frågeställningar 
1) Hur arbetar förskolor med NTA- lådor? 

2) Hur  tycker personalen att det fungerar? 

3) Upplever personalen några skillnader i intresset mellan flickor och pojkar? 
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2 METOD 

2.1 Urval 

Det är elva förskolelärare och tre NTA- samordnare från tre olika kommuner som har deltagit 

i denna studie. NTA- samordnarna kontaktades för att de vet vilka förskolor/förskolelärare 

som arbetar med NTA i deras kommun så de hjälpte till med urvalet till undersökningen. Det 

bör också nämnas att Jennifer och Jenny räknas som en pedagog i denna studie på grund av att 

NTA är helt nytt för dem samt att de har ett nära samarbete. 

 

För att uppfylla de forskningsetiska kraven och för att försäkra mig om att personerna som 

deltagit i denna studie förblir anonyma så har fiktiva namn använts. Kommunernas namn har 

inte nämnts samt att det inte är några barn/vuxna med på bilderna. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Metoden för att utföra detta arbete är via telefonintervjuer, personliga intervjuer och en 

observation. Tanken var från början att det skulle vara flera observationer, men på grund av 

sjukdom så gavs inte möjligheten att göra fler än en. Under observationen var fokus på 

samma sex intervjufrågor som användes vid de personliga intervjuerna och 

telefonintervjuerna. Telefonintervjuerna kommer att röra de personer som är för upptagna för 

att ha tid med en personlig intervju eller som bor för långt bort. De personliga intervjuerna 

kommer att röra de förskolelärare (eller andra pedagoger) som arbetar med NTA- lådorna i en 

barngrupp samt bor i närområdet. Observationerna kommer att ske under tillfällen som är 

planerade NTA aktiviteter. De fiktiva namnen valdes från en namnsdagslista. 

 

2.3 Undersökningens genomförande 

Det materiel som har samlats in har skett via intervjuer och en observation. Observationen 

skedde på en förskola som precis börjat med NTA, de har bara haft ett tillfälle med NTA 

innan observationen. Det är elva kvinnliga förskolelärare som har deltagit i intervjuerna. Alla 

intervjuer förutom en skedde individuellt. I den sista intervjun (intervju 10) intervjuas två 

pedagoger samtidigt, det är deras första termin med NTA därför ändrades frågorna lite till 

dem. Erfarenheten förskolelärarna har av att arbeta med NTA inom förskolan är varierande, 

vissa ska precis börja på sin första termin medan andra har upp till sex års erfarenhet. För att 

få arbeta med NTA måste varje pedagog ha deltagit i en dags fortbildning på det tema som de 

ska arbeta med. De frågor som ställts i intervjuerna är: 

 

1. Vilka NTA- lådor använder du och hur har de anpassats för att fungera i 

förskoleverksamhet? 

2. Vilken ålder anser du att det är lämpligt att börja? 

3. Märker du någon skillnad på barnens intresse för naturvetenskap och teknik? 

4. Hur tycker du att NTA- temana fungerar? 

5. När började förskolan använda NTA? 

6. Finns det någon skillnad på intresset mellan pojkar och flickor? 
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3 RESULTAT 

3.1 Intervjuerna 

Här redovisas pedagogernas svar på intervjufrågorna. Intervju 1 och 2 gäller samma förskola. 

Intervju 3 och 4 gäller en annan förskola. I övrigt så är resterande intervjuer från separata 

förskolor. Avslutningsvis i detta avsnitt så sammanfattas svaren med ett par enkla tabeller. 

 

Intervju 1. Intervju med Agata. 

1. Agata säger att de har provat jämföra - mäta och fast - flytande, men hon tycker att fast - 

flytande är det tema som fungerar bäst vilket är anledningen till att hon arbetar mest med det 

temat. Hon har inte gjort några anpassningar av materialet utan påpekar att det är mer 

pedagogens sätt att genomföra passet som anpassats. "Man måste vara på barnens nivå" säger 

Agata. 

2. Vidare anser hon att det är lämpligast att börja med NTA med de äldsta barnen på 

förskolan, de som ska börja i förskoleklass efter sommaren. Förskolan har medvetet lagt 

användningen av NTA på vårterminen för att gruppen är mer sammansvetsad och barnen har 

lärt känna varandra. 

3. Några av de skillnader Agata har märkt på barnens intresse till naturvetenskap och teknik är 

att de tar till sig fler ord och begrepp kring ämnena. Dessutom drar barnen egna slutsatser och 

ser likheter mellan NTA experimenten och verkliga händelseförlopp. Så som att saften och 

vattnet blandar sig när de blandar i ordning saft eller att det är luftbubblor i vattnet i en 

bubbelpool. Hon har också märkt att barnen har benämnt materialet i besticken som de äter 

med som stål (från experiment med en stålkula). 

4. Agata påpekar att användningen av NTA fungerar bra. Lådorna fylls kontinuerligt på med 

materiel. Hon menar också att det är bra att allt materiel finns i lådorna redan från början så 

att personalen inte behöver leta fram något själv. Det hade nog varit svårare att ha tid att 

arbeta med NTA om allt materiel inte funnits redan från början. 

5. Denna förskola började med NTA 2007. 

6. Agata har inte märkt några skillnader på intresset mellan könen. Det första året hade 

förskolan en pojkgrupp, en flickgrupp och en blandad grupp. Just för att se om de kunde 

observera några skillnader. 

 

Intervju 2. Intervju med Barbro. 

1. Barbro berättar att de använder tre olika teman, fast - flytande, jämföra - mäta och 

balansera - väga. Hon säger att hon tycker att fast - flytande och balansera - väga är de 

lämpligaste och roligaste för barnen. Fast - flytande är det tema som används mest på 

förskolan. Barbro följer temahandledningarna men hoppar över vissa experiment, sex av 

tretton experiment får barnen göra, de som är lämpligast. En annan av anpassningarna de gör 

är att barnen får arbeta i en stor grupp istället för två och två, ibland får de även arbeta tre och 

tre. Då får alla grupper redovisa för varandra så att alla får prova att vara i centrum. Alla 

barnens idéer och tankar lyfts fram samt att barnen lär sig att det kan bli olika resultat även 

fast man gör samma experiment. De har slutligen anpassat dokumentationen en aning också. 

Istället för att barnen själva ska få dokumentera vad som har gjorts gör istället pedagogerna 

det. "Vi har en liten sammanfattning i slutet och går igenom vad vi har gjort så får barnen 

istället rita en teckning om det som de tyckte att var roligast" berättar Barbro. När terminen är 

slut får barnen med sig en bok med bilder på barnet under experimenten. På framsidan av 

boken är det ett gruppfoto på alla som var med under experimenten. 

2. Barbro anser att den lämpligaste åldersgruppen att börja experimentera med NTA är med 

femåringarna, därför att de är vetgiriga och behöver nya utmaningar. Barnen tycker att det är 

spännande när NTA lådan tas fram, för att barnen ska våga prova och ska trivas bättre så har 
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de ett par förhållningsregler. Bland annat inte skratta åt varandra och att man inte kan ha fel, 

alla tankar och idéer är välkomna. 

3. Skillnader som Barbro märkt är bland annat att barnen har lärt sig att använda "svårare" ord 

än vanligt. "NTA ger en möjlighet till att skapa förståelse för svårare ord och begrepp som 

man inte vanligtvis använder en vardag på en förskola" säger Barbro. Barnen får träna på att 

utrycka sig i ord genom att bland annat beskriva ett föremål utan att säga exakt vad det är. 

Bara genom att beskriva färg, form, om den är fast eller flytande, och så vidare. Barnen tycker 

att det är roligt och de är duktiga på att tänka till och ställa frågor. De kommer hela tiden med 

nya tankar och idéer.  

4. Hon tycker dessutom att NTA- lådorna fungerar utmärkt. "De är ett kanonbra stöd för 

pedagoger" säger Barbro. Lärarhandledningarna är också jättebra, de har en logisk tankegång 

och det blir möjligt att svara på vissa frågor som barnen ställer. Hon anser vidare att det är 

oerhört bra att allt materiel redan finns samlat i lådorna. Barbro påpekar också att det behövs 

flexibilitet för att kunna ändra i planeringen om man vill kunna till exempel spinna vidare på 

barnens idéer. Detta eftersom att det är bra att följa barnens tankegångar, man får vara beredd 

att kanske ta det som man hade planerat för denna gång nästa gång istället. 

5. Barbros förskola började med NTA 2007. Hon fick själv utbildningen 2006. Förskolan fick 

ett erbjudande om NTA utbildning och hon tyckte det verkade intressant och tackade ja. 

6. Barbro har inte observerat några skillnader på intresset till naturvetenskap och teknik 

mellan pojkar och flickor, hon anser att det är stort hos båda grupperna. Det finns dock 

skillnad på hur duktiga barnen är, men det är anser Barbro, individanpassat och beror på 

barnens tidigare erfarenheter. De har haft starka personligheter som gör sig hörda och tar för 

sig både hos flickorna och pojkarna. Första gången förskolan hade NTA så var det tre 

grupper, en pojkgrupp, en flickgrupp och en blandad grupp. Där märkte Barbro tydligt 

skillnad, pojkarna hade redan en tanke bakom om vad som skulle hända i experimenten (till 

exempel när de skulle prova om olika föremål rullade eller inte, pojkarna pratade om vilka 

som skulle rulla eller inte medan flickorna testade vilka som kunde rulla eller inte). 

 

Intervju 3. Intervju med Carola. 

1. De teman som Carola har använt sig av är jämföra - mäta och fast - flytande. "Vi har följt 

boken, men inte ordagrant. "Plockat bort vissa ritmoment och lite andra moment som är lite 

för 'skolaktiga' för förskolan" säger Carola. Men hon anser att de fortfarande följer den röda 

tråden genom temat. En annan anpassning de har gjort är att pedagogerna brukar göra en 

sammanfattning tillsammans med barnen, istället för att barnen själva får göra en. Ibland har 

vi också återblickar från förra tillfället för att friska upp barnens minne litegrann. 

2. Carola anser att den lämpliga åldern mer beror på individens mognad, men kan tänka sig att 

runt fyra eller fem år är lagom. 

3. En skillnad som hon har märkt är att barnen är mer intresserade och uppmärksamma när de 

sitter och blandar färger eller ämnen på eget bevåg. En annan är när de mäter varandras längd, 

där kan man höra på barnens tänk att de är lite mer avancerat säger Carola. Vidare påpekar 

hon också att barnen tycker att det är roligt, "de brukar längta till de dagar vi ska arbeta med 

NTA" berättar Carola. 

4. Carola tycker att arbetet med NTA- lådorna fungerar mycket bra. Hon tycker dessutom att 

det är roligt att arbeta med dem. Vidare anser hon också att det är bra att allt materiel finns i 

lådorna så att pedagogerna inte behöver leta fram materielen själv. Hon tror inte att de skulle 

ha tid att göra det. Carola anser också att handledarböckerna är mycket bra konkreta böcker. 

5. Carola vet inte exakt hur länge de har arbetat med NTA, men vet att de har arbetat ett par år 

med de olika temana. 

6. Hon har inte märkt någon skillnad på intresset mellan pojkar och flickor. Carola menar att 

det är individuellt, det finns blyga pojkar såväl som energiska flickor säger hon. Förskolan har 
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haft blandade grupper med femåringarna hela tiden, men det har dock varit en brist på flickor 

i vissa årskullar. 

 

Intervju 4. Intervju med Dagny. 

1. Dagny anser att jämföra - mäta är svår att anpassa till förskolebarnen, men påpekar att de 

bara har använt sig av det temat en gång. Hon tror att det skulle vara lättare om man fick lite 

längre tid på sig att arbeta med den. Fast - flytande är den som förskolan använder mest. Hon 

menar att "barnen blir alldeles till sig utav den lådan, så verkar de tycka att den är roligare". 

Förskolan ska börja med balansera - väga till våren. Dagny påpekar att NTA utbildningen är 

jättebra för att pedagogerna får prova på alla experimenten själva. 

2. Hon anser att den lämpligaste åldern för att börja med NTA är med fem- sexåringarna. 

Dagny skulle inte bryta ner det så att det blir ännu simplare så att man kan börja med 

fyraåringarna också, hon menar att det finns annat som man kan utmana dem med. Hon 

belyser också att de äldre barnen behöver nya utmaningar därför att de har blivit så bekant 

med förskolan och hon tycker att det kan vara bra att fyraåringarna har något att se fram emot.  

3. Hon anser att det märks skillnad på barnens intresse till naturvetenskap och teknik. På en 

samling efter att de haft NTA passen lät hon barnen få ett problem som de skulle lösa. Barnen 

skulle bygga en bro emellan två stolar med hjälp av papper. På denna bro skulle det sedan 

läggas en sten för att visa att bron inte gick sönder av vikten från stenen. Barnen använde sig 

av den metod som de fått lära sig genom NTA passen, de gissade på hur de skulle göra och 

sedan provade sig fram utifrån den gissningen. Barnen samarbetade och frågade till och med 

varandra berättar hon. 

4. Dagny anser att det fungerar mycket bra med NTA lådorna. Hon anser att de har det absolut 

bästa upplägget. Dessutom tycker hon att NTA- samordnaren är jättebra, hon driver igenom 

olika förslag och ser till att vi på förskolan kan få använda oss av flera NTA lådor och ordnar 

träffar för oss som arbetar med NTA. "Träffarna är jättebra, för där kan man bolla idéer med 

andra pedagoger och inte bara pedagoger inom förskolan" säger Dagny. 

5. Förskolan började använda NTA för fyra- fem år sen och var den första förskolan i 

kommunen. Dagny fick gå den första NTA utbildningen som gavs i kommunen. 

6. Dagny anser att det inte finns någon skillnad på intresset mellan könen utan menar att det är 

individuellt och vad de har för tidigare erfarenheter. Hon belyser att det beror på hur långt 

barnens logiska och abstrakta tänkande har utvecklats. Dessutom så påpekar hon att alla 

barnen som de har haft har lärt sig att tänka abstrakt om de inte redan kunde det efter bara ett 

par pass med NTA. Dagny menar att NTA verkar vara en bra start för ett abstrakt tänkande. 

Förskolan hade blandade grupper, de satte ihop lugna barn med lugna barn och energiska barn 

med energiska. Det har fungerat jättebra, de lugna barnen har blivit mer aktiva och tar för sig 

medan de energiska barnen har lärt sig att lyssna på andra berättar hon. Vidare anser Dagny 

att NTAs förhållningsregler är oerhört bra, när man inte kan ha några fel så vågar barnen 

prova mer. Hon menar också att barnen får lära sig att man kan tänka olika men ändå lösa 

problemen. Barnen ska känna att det är ett fritt och öppet klimat så att de vågar prova på och 

vågar gissa. 

 

 

Intervju 5. Intervju med Ebba. 

1. Ebba använder sig av två teman balansera - väga och jämföra - mäta, hon har dessutom 

precis börjat arbeta med ett tredje tema som heter jord. De arbetar med temat jord på 

morgonsamlingarna i helgrupp medan de är i smågrupper när de arbetar med balansera - väga 

eller jämföra - mäta. Hon följer inte handledningarnas upplägg utan använder sig av de bitar 

som hon anser är lämpliga med förskolebarn. Ebba anser att balansera - väga är det 

lämpligaste för förskolan.  
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2. Hon anser också att det fungerar bra att arbeta med NTA med tre- sexåringar. 

3. De skillnader som Ebba har märkt är att barnen kan mer än man kan tro. Hon menar att det 

är spännande att utmana barnen och det är väldigt sällan som de inte hänger med. 

4. Ebba säger att det har gått mycket bra att använda NTA. Hon påpekar också att NTA är 

strikta med att bara utbildade pedagoger får använda sig av NTA- lådorna, hon menar att det 

kan vara bra om flera stycken från samma förskola går utbildningen för att man kan ha någon 

att bolla idéer med vilket hon tror att skulle leda till att arbetet med NTA blir bättre. 

5. Hösten 2008 började hon att använda NTA med förskolebarn. 

6. Ebba tycker inte att det finns någon skillnad på intresset mellan pojkar och flickor utan 

anser att det är individuellt. 

 

 

Intervju 6. Intervju med Fanny. 

1. Fanny har arbetat med temat fast - flytande. Det har anpassats så att barnen får arbeta två 

och två i små grupper, i lugn och ro för att ostört kunna upptäcka, undersöka, ställa frågor och 

dra slutsatser. Detta medförde att de inte hann med allt som stod i planeringen men de gjorde 

så gott de kunde. Fanny belyser att de blev medvetna om att de inte kunde ha som målsättning 

att hinna med allt, utan istället valde att ta de delar som passade på förskolan. På så vis kunde 

de spinna vidare på barnens tankar och de hann dokumentera mer. Hon anser att det har varit 

bra förutsättningar för barnen, dessutom påpekar hon att pedagogerna har låtit barnen få ta 

den tid de behövt.  

2. Vidare anser hon att fem- sexåringarna är lämpliga för att börja arbeta med NTA. Förskolan 

arbetar med naturvetenskap och teknik i vardagliga sammanhang också, bland annat genom 

att titta på vad som händer när vatten fryser till is. Fanny påpekar också att det handlar mycket 

om att få barnen intresserade och nyfikna redan på förskolan. 

3. Fanny berättar att en skillnad som hon har märkt är att barnen upptäcker mera och vill 

undersöka vidare. Andra skillnader hon har märkt är att föräldrar har kommit till förskolan 

och berättat att barnen har börjat undersöka, väga, balansera och mäta olika material hemma 

på eget bevåg. Förskolan har haft en bra dialog med föräldrar och de har dokumenterat detta i 

ord och med bilder. 

4. Fanny tycker att det har gått mycket bra att arbeta med NTA. Hon påpekar dock att det 

krävs tid, intresse och engagemang för att få arbetet med NTA att fungera. Hon påpekar också 

att förskolans mål är att "barnen ska få en inblick i ett naturvetenskapligt arbetssätt genom att 

observera, känna igen och beskriva egenskaper". Vidare belyser hon att förskolan lägger 

grunden för något som återkommer högre upp i åldrarna. 

5. Förskolan började använda NTA hösten 2008. 

6. Fanny anser att alla barnen har varit väldigt engagerade och intresserade, men vissa av 

flickorna har varit mer intresserade när det gäller att gå vidare och följa upp det som de har 

gjort. 

 
Intervju 7. Intervju med Gabriella. 

1. Gabriella säger att de har använt sig av temat jämföra - mäta. En anpassning de har gjort är 

att det är pedagogen som dokumenterar vad de har gjort, inte barnen. Vidare anser hon att 

man behöver vara flexibel så att man kan spinna vidare på barnens idéer. 

2. Hon menar att det är lämpligt att börja med femåringar och vissa mogna och intresserade 

fyraåringar. 

3. Gabriella anser att hon inte har hållit på med NTA tillräckligt länge för att hon ska kunna 

dra några slutsatser om det märks några skillnader på barnens intresse till naturvetenskap och 

teknik, men hon berättar att barnen visar intresse för det. 
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4. Arbetet med NTA har fungerat bra tycker Gabriella. Hon påpekar att de inte är något vidare 

speciellt materiel som NTA använder, men hon påpekar också att hon nog inte skulle ha 

kommit på att använda detta materiel själv. 

5. Förskolan började använda NTA för några veckor sen (hösten 2009). Gabriella fick sin 

utbildning i början av september (2009). 

6. Gabriella anser att det är för tidigt för att kunna se några skillnader mellan könen. Vidare 

påpekar hon att det verkar vara mer individuellt.  

 

Intervju 8. Intervju med Hanna. 

1. Hanna använder sig av temat jämföra - mäta. De har förenklat så mycket det går för att 

temat ska ligga på barnens nivå. Exempel som hon tycker passar är bland annat självportträtt 

och mätande. 

2. Hanna berättar att hon anser att femåringar är lagom att börja med, men belyser också att 

hon har fyraåringar som också klarar det bra. 

3. Vidare anser hon att det är svårt att säga om det märks någon skillnad på barnens intresse 

till naturvetenskap och teknik. Hon menar att barnen tycker nästan allting pedagoger tar fram 

åt dem är intressant och roligt, hon menar på att det snarare är pedagogens intresse som styr. 

4. Hon anser att arbetet har fungerat bra. Förskolan arbetade med temat "jag" (inget NTA 

tema) undertiden som de började med NTA- lådan jämföra - mäta. Hanna anser att dessa två 

passar bra ihop, de har liknande uppgifter så som självportträtt, och olika sätt av jämförande 

och mätande. 

5. Förskolan började med NTA denna termin (hösten 2009). 

6. Hanna belyser att hon inte har märkt någon skillnad mellan pojkar och flickors intresse till 

NTA. 

 

Intervju 9. Intervju med Ida. 

1. Ida använder temat jämföra - mäta. Hon berättar att de följer alla 16 kapitel men att de får 

bryta ner det till barnens nivå. Barnen får bland annat rita självporträtt, ligga på golvet och rita 

av sin kompis (där kompisen används som en form). Vidare belyser Ida att de alltid använder 

korrekta ord. Ord som till exempel kvadrat och diagram, ord som kan anses vara "svåra" för 

barnen. 

2. Hon anser att de äldsta, de som ska börja i förskoleklass nästa termin är lämpligast att börja 

arbeta med NTA med. De har kommit överrens med förskoleklassen så att de inte använder 

jämföra - mäta lådan också, så att barnen får prova en annan låda i förskoleklassen. 

3. Ida märker skillnader på barnens intresse till naturvetenskap och teknik. Hon märker 

skillnad när de är ute i skogen till exempel. Barnen kan hitta pinnar och börja jämföra och 

mäta om pinnarna är längre än dem själva, eller kortare och så vidare. Hon påpekar dock att 

man bör vara försiktig med känsliga barn, dels för att det kanske inte är så roligt att vara 

kortast jämt. 

4. I övrigt så tycker Ida att användningen av NTA bara är positiv, så länge man bryter ner det 

till barnens nivå. Det hjälper barnen att träna samarbete samt så anser hon att det är bra att 

ingen kan ha fel, så att alla vågar prova. Hon berättar att de har tvärgrupper med 

femåringarna, så eftersom de har delat upp gruppen i två så tar allting dubbelt så lång tid. Hon 

menar vidare att man måste räkna med att det tar tid att arbeta på detta sätt, men det fungerar 

jättebra. 

5. Förskolan började använda NTA för tre år sedan (2006). 

6. Ida har inte märkt någon skillnad på intresset mellan könen. Hon menar att lådan är lika 

spännande för både pojkar och flickor. Ida berättar att de har blandade grupper och de 

försöker variera så att könen får arbeta med samma kön ibland och med det motsatta könet 

ibland. De har också blandat det mest positiva barnen med de mindre positiva och detta har 



 14 

givit ett gott resultat i och med att alla barnen har blivit mer intresserade av NTA enligt 

henne. 

 

Intervju 10. Intervju med Jennifer och Jenny. Denna intervju var lite speciell eftersom den 

skedde med två intervjuade samtidigt. Detta för att de precis ska börja med NTA i förskolan. 

Frågorna ändrades därmed lite. 

 

1. Vilka NTA- lådor använder ni och hur har de anpassats för att fungera i 

förskoleverksamhet?  

1. Jennifer och Jenny har planerat att använda jämföra - mäta temat. De påpekar att det är den 

de har fått utbildning i. Eftersom det är första terminen för båda två så vet de inte hur de 

kommer att behöva anpassa lådan, de säger att de kommer att prova sig fram. 

2. Vilken ålder har ni planerat att börja med? 

2. De anser att det är lämpligt att börja med 5-åringarna. 

3. Märker ni någon skillnad på barnens intresse till naturvetenskap och teknik? 

3. Jennifer och Jenny anser att det är för tidigt för att se någon skillnad. 

4. Hur tror ni att NTA- lådorna kommer att fungera? Vad har ni för förväntningar? 

4. De hoppas att barnen ska bli nyfikna på det här med naturvetenskap och teknik samt att 

barnen ska vilja och våga prova på de olika experimenten och förhoppningsvis kunna ställa 

frågor kring dem. 

5. När är det planerat att förskolan ska börja använda NTA? 

5. Jennifer och Jenny har planerat att börja med NTA efter höstlovet, runt vecka 45 (2009). 

6. Finns det någon skillnad på intresset mellan pojkar och flickor? 

6. De anser att det är förtidigt att säga om det finns någon skillnad på intresset mellan pojkar 

och flickor. Men de belyser att om de hade haft den grupp som nu går i förskoleklass så tror 

de inte att det skulle ha varit någon skillnad. De hade flickor som tog för sig mycket då. 

Slutligen belyser de att det är mest individuellt. 

 

Egna kommentarer till sista intervjun (10). Det är inte helt oväntat att de anser att det var för 

tidigt för att svara på vissa frågor i och med att de inte ens hade haft sitt första pass då 

intervjun skedde. De kände att de inte riktigt hade hunnit prata ihop sig och så, vilket var 

anledningen till att dem båda två intervjuades samtidigt, för att de skulle kunna hjälpa 

varandra. 

 

Nedan sammanfattas pedagogernas svar på intervjufrågorna i några enkla tabeller. 

 

Tabell.1 - Antalet pedagoger som använder de fyra olika temana. 

 

Tema Jämföra - mäta Fast - flytande Balansera - väga Jord 

Antal 9 5 2 1 

 

Tabell.2 - Antalet pedagoger som anser vilken ålder som är lämpligast att börja användningen 

av NTA med. 

 

Ålder 5-6åringar 4åringar 3åringar 

Antal 10 4 1 
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Tabell.3 - Antalet pedagoger som anser att det märks skillnad på intresset för Naturvetenskap 

och teknik hos barnen. 

 

Skillnad på intresse 

till naturvetenskap 

och teknik 

Ja Nej För nytt 

Antal 7 1 2 

 

Tabell.4 - Hur tycker pedagogerna att NTA- temana fungerar? 

 

Funktion av NTA- 

temana 

Bra Dåligt För nytt 

Antal 9 0 1 

 

Tabell.5 - Årtalet som de olika pedagogerna startade med användningen av NTA på 

förskolenivå. 

 

Start år 2009 2008 2007 2006 Osäker 

Antal 2 2 2 1 2 

 

Tabell.6 - Antalet pedagoger som anser sig märka skillnader på intresset till användning av 

NTA mellan könen. 

 

Skillnader på 

intresset mellan 

könen 

Ja Nej För nytt 

Antal 1 7 2 

 

3.2 Observation 

 

Observationen hade sin fokus på de sex intervjufrågorna, men på grund av sjukdom så var det 

ett kraftigt bortfall av barn. Endast två barn var deltagande och båda dessa var pojkar, så 

därför är denna observations reliabilitet inte den bästa. Intervju fråga tre och sex blev därför 

utesluten ur fokusen eftersom skillnader blev omöjliga att se när det inte närvarade barn från 

båda könen. 

 

Temat som användes under denna observation var Jämföra - Mäta. Anpassningarna var svåra 

att lägga märke till eftersom det var så några barn, men man kunde höra på språket som 

pedagogerna använde att det var anpassat till barnens nivå. Båda barnen var fem år gamla. 

Jennifer frågade om barnen ville komma och öppna lådan, barnen var nyfikna men vågade 

inte riktigt. Jennifer och Jenny började plocka fram lite plast- kuber ur NTA- lådan, och sedan 

vågade barn 1 att prova lite själv. Barn 2 var oerhört passiv och var inte så sugen på att prova 

någonting, satt bara i soffan och observerade vad som hände. Efter en stund så provade även 

barn 2 på att bygga med plast- kuberna. Barnen byggde torn som var längre än dem själva, 

och fick sedan hjälp av Jennifer att ta bort rätt antal kuber så att tornen och barnen var lika 

långa. Därefter fick barnen hjälp med att mäta hur långa de var när de skulle göra en 

pappersremsa som var lika lång som de själva, som sedan skulle sättas upp på väggen för att 

kunna jämföras med de andra barnen. De pappersremsor som hade gjorts under första passet 

hade Jenny satt upp på väggen för att de barn som var där idag skulle kunna jämföra med lite 
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fler än bara varandra. Passet avslutades med att barnen fick rita något som de hade gjort som 

de tyckte var roligt eller intressant. Jennifer och Jenny pratade under hela passet med barnen 

om olika längder, hur man kan mäta och liknande. 

 

Egna kommentarer: Barnen var på en tämligen ny avdelning med tämligen nya pedagoger 

samt att NTA- lådan var helt ny för dem. Att jag som observatör var där kan också (som även 

jag var helt ny för barnen) ha bidragit till att barnen inte riktigt vågade prova lika mycket. 

Men de kom igång efter en stund iallafall. Pedagogerna verkar väldigt intresserade av NTA- 

lådan och försöker ivrigt att få barnen att våga prova. 

3.3 Sammanfattning av resultaten 

 

Det var nästan bara positiv respons från de pedagoger som intervjuats. Det enda negativa som 

kom fram var att det tar tid att förbereda sig inför ett pass med NTA, dock påpekade denna 

pedagog att det verkligen var värt den tiden. Bland annat för att barnen tycker att det är roligt 

men också för att barnen lär sig på ett lekfullt och spännande sätt med hjälp av dessa lådor 

och de intresserade pedagogerna som arbetar med dem. Men i övrigt tyckte alla deltagande i 

denna studie att det bara var positivt. Även barnen verkar tycka att det är roligt, vissa 

pedagoger har till och med fått höra att barnen längtar till de dagar som de ska hålla på med 

NTA- lådan. Några barn har också pratat så mycket om det hemma att vissa föräldrar har 

kommit och frågat pedagogerna om vad NTA är för någonting. 

 Fråga 1: Vilka är de vanligaste NTA- lådorna på förskolorna från denna studie? 

De vanligaste NTA- teman som det arbetas med på förskolan är Jämföra - mäta, Fast och 

flytande. Men ett par av pedagogerna har använt/använder sig av Balansera - väga. Endast en 

av dessa pedagoger använder sig av temat Jord. Pedagogerna följer handledningarna men 

hoppar över vissa övningar som kan anses vara mer "skolövningar". De försöker behålla den 

röda tråden så mycket som möjligt. Ett par av pedagogernas anpassningar var att alla barnen 

fick arbeta i en stor grupp istället för två och två. Ibland fick barnen också arbeta i grupper om 

tre, då fick de redovisa för varandra. På så vis skulle alla få prova på att få vara i centrum och 

få sina tankar hörda av alla andra. Detta hjälper också barnen att se och förstå att det kan bli 

olika resultat även fast man gör samma experiment menar Barbro. En av pedagogerna 

använder sig dock av två och två grupper med motivering att det är för att barnen i lugn och ro 

ska få undersöka, upptäcka, ställa frågor och dra slutsatser tillsammans. Dokumentationen är 

också annorlunda. Det är samtliga pedagoger som dokumenterar vad barnen har gjort istället 

för barnen själva. Men på två av förskolorna så får barnen rita något de kommer ihåg eller 

något som de tyckte var roligt efter varje pass. På en av förskolorna får barnen också en 

personlig bok med bilder från experimenten. På bilderna i till exempel Annas bok är det bara 

bilder som hon är med på. Ett par av förskolorna börjar ibland med att gå igenom vad de 

gjorde förra gången, för att friska upp minnet på barnen. Ett flertal av pedagogerna menar 

också att man bör vara flexibel så att man kan spinna vidare på barnens tankar och idéer för 

att inte tappa barnens intresse och fokus.  

 Fråga 2: Vilken ålder anser pedagogerna är lämpligast att börja med NTA? 

De flesta av de intervjuade ansåg att fem - sex- åringar var den lämpligaste åldern för att börja 

med NTA. Ett par av anledningarna till detta är att femåringarna är vetgiriga och behöver nya 

utmaningar. De har vanligtvis lärt känna förskolegården och dess miljö bra vid denna ålder. 

Men det framkom också att barnens utveckling är individuell och att i vissa fall går det lika 

bra att fyra åringar kan vara med. Vid en enstaka förskola så var det även treåringar som 

deltog i NTA- passen. Pedagogen som använde lådan balansera - väga tycker att den fungerar 

synnerligen bra även med treåringar. Flertalet av de intervjuade hade dock sina pass med de 

barn som ska börja i förskoleklassen efter sommaren. Det framkommer också att NTA- 
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lådorna kan användas som ett bra verktyg för att hjälpa barnen att förstå "svåra ord" och 

begrepp, samt att barnen skapar en betydelse för dem. 

 Fråga 3: Märks det någon skillnad på intresset till naturvetenskap hos barnen? 

En av de skillnader som märks med barnen som har använt sig av NTA är att de 

uppmärksammar saker som de kan relatera till experimenten på ett annat sätt. Som till 

exempel när vissa av barnen blandar saft lägger de märkte till att vattnet och saften faktiskt 

blandas, inte att saften bara lägger sig på ytan så som matolja skulle ha gjort. Barnen verkar 

inte heller vara lika blyga för att prova experiment och liknande om man jämför med barn 

som inte använt sig av NTA. På en förskola fick barnen ett problem i en samling som de 

skulle lösa. Barnen använde sig av precis den ordningsföljd av handlingar som de har fått lära 

sig genom NTA. Gissa vad som händer (hypotes/förutsägelse), undersöka och experimentera 

sig fram. Dessa barn frågade också varandra om hur de hade gjort för att få tips och idéer. Det 

kan på vissa förskolor även höras när barnen pratar med varandra när de till exempel målar 

och blandar färger att de tänker annorlunda och lite mer avancerat. En annan pedagog berättar 

att barnen har börjat mäta, väga, balansera och undersöka olika materiel även i hemmiljön. 

Vissa av barnen har även börjat jämföra och mäta pinnar när de har varit på skogsutflykter. 

 Fråga 4: Hur fungerar användningen av NTA på förskolor? 

Samtliga pedagoger ansåg att det var bra att det mesta av allt materiel redan finns i NTA- 

lådorna. Och ett flertal av dem är överrens om att det skulle ta emot mer att arbeta med NTA 

om man själv fick försöka leta fram passande materiel. Handledningarna till lådorna har också 

fått ett utmärkt bra betyg, de har också en logisk tankegång tillsammans med den enkla och 

lätt förståeliga lärarhandledningen menar Barbro. Överlag ansåg samtliga pedagoger att NTA 

fungerar mycket bra även med förskolebarn. Flera av pedagogerna uppger att det krävs ett 

starkt intresse från pedagogens sida för att arbetet med NTA ska fungera bra. En pedagog 

påpekar också att förskolan ska lägga grunden för barnen, vilket innebär att barnen måste få 

den tid de behöver för de ska känna sig tillfredställda med experimenten och deras slutsatser. 

En av förskolorna hade temat: "jag", samtidigt som de började med NTA- temat jämföra - 

mäta. Pedagogen belyser att dessa två teman passade bra ihop eftersom båda två temana 

handlar om att bland annat rita självporträtt samt diverse jämförande och mätande. Vidare så 

framkommer det att NTA- lådorna är ett bra redskap, inte enbart för att skapa ett intresse för 

naturvetenskap och teknik hos barnen utan också för att barnen får träna på samarbete. 

 Fråga 5: När började förskolorna använda sig av NTA? 

Användningen av NTA på de olika förskolorna varierar en del. Vissa började så pass tidigt 

som år 2006 medan andra börjat nu hösten 2009. De olika pedagoger som intervjuats har en 

viss skillnad på hur mycket erfarenhet de har med användning av NTA på förskolenivå. Allt 

ifrån fyra-sex års av användning till de som precis börjat på sin första gång. 

 Fråga 6: Finns det någon skillnad på intresset mellan pojkar och flickor? 

Det framkom att det inte var någon större skillnad mellan flickor och pojkars intresse för 

NTA. Alla barnen verkar tycka att det är spännande och roligt, oberoende av kön. Samtliga 

pedagoger har uttryckt att det är individuellt, helt beroende på barnens tidigare erfarenheter 

och personligheter. En av dessa pedagoger påpekar att det också beror på hur långt deras 

logiska och abstrakta tänkande har utvecklats. Flera av pedagogerna har delat upp barnen i 

pojk - flickgrupper för att försöka se om det har funnits några skillnader men bara två 

förskolor har upptäckt eventuella köns skillnader. Pojkarna hade redan en tanke bakom och 

berättade vad de trodde skulle hända istället för att prova, medan flickorna provade sig fram, 

detta till exempel om ett antal objekt rullade eller inte. En annan pedagog berättar att i dennes 

grupp så är flickorna mer angelägna än pojkarna till att följa upp och gå vidare med det som 

de har arbetat med. En annan förskola som lät barnen arbeta två och två parade ihop energiska 

barn med energiska barn och lugna med lugna. På så sätt fick de energiska barnen lära sig att 

lyssna på varandra och lära sig att man inte alltid kan bestämma, samtidigt som de lugna fick 
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en sorts drivkraft att ta för sig mer. En tredje förskola parade ihop mer intresserade barn 

tillsammans med mindre intresserade barn, även detta medförde ett gott resultat 

4 DISKUSSION 
Sammanfattningsvis kan man säga att NTA fungerar bra på de undersökta förskolorna, 

speciellt med de äldsta barnen. Men det fungerar enligt ett par av pedagogerna även med 

yngre barn (ända ner till treårs ålder). Det handlar bara om att anpassa stoffet så att det är på 

barnens nivå. Alla pedagoger som deltagit i denna studie har varit positiva till användningen 

av NTA i förskolan. Det enda negativa som lyftes fram om NTA är att det tar tid att använda, 

men då påpekades det också att det var värt den tiden. Flertalet av pedagogerna i denna studie 

menar att det inte finns någon större skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller arbetet 

och intresset till NTA. Båda könen framstår som mycket intresserade och de klarar av 

uppdragen lika bra. De vanligaste NTA- temana på de medverkande förskolorna är enligt 

denna studie är Jämföra - mäta och Fast - flytande. 

 

Min tolkning av det jag har fått höra och observerat under denna studie är att barnen verkar 

lära sig samtidigt som de har roligt när de får arbeta med NTA. Man kan inte annat än att bli 

imponerad när en pedagog håller fram en akrylcylinder och barnen vet vad det är samt att de 

kan uttala ordet och berätta lite om olika egenskaper som den har. När användningen av NTA 

väl har kommit igång så verkar barnen tycka att det är roligt. Dessutom får de lära sig på ett 

lämpligt sätt för deras ålder, lära sig saker som tidigare nämnt akrylcylinder men också olika 

diagram som till exempel Venn-diagram. Jag tror att NTA fungerar så pass bra med barnen 

bland annat för att pedagogerna anstränger sig mycket på att förklara för barnen att det inte 

finns några rätt och fel för att barnen ska våga prova sig fram utan att vara rädd för att ha fel. 

Detta är för att bland annat minska prestationskraven hos barnen. Jag skulle gärna ha gjort 

flera observationer, men de flesta närliggande förskolor använder sina NTA- lådor på 

vårterminen. 

 

Jag kanske borde ha skickat ut ett mail med intervjufrågorna till alla deltagande pedagoger för 

att ge dem lite mer tid att förbereda sig inför intervjun för att intervjuerna skulle ha blivit ännu 

bättre. Observationens reliabilitet är inte den bästa med tanke på att det bara var två barn 

närvarande och båda dessa var pojkar. Samma intervjufrågor användes till samtliga intervjuer 

förutom den sista (intervju 10) för att alla intervjuerna skulle ha så pass lika förutsättningar 

som möjligt. Dessa frågor är noggrant genomtänkta och täcker alla viktiga aspekterna av 

frågeställningen och därför anser jag att de tillförlitliga. Resultaten blev ungefär som väntat 

med tanke på vad jag visste om NTA redan innan denna studie startade. Frågorna till intervju 

10 ändrades på grund av att detta var en intervju med två stycken som blev intervjuade 

samtidigt. De här två pedagogerna hade precis fått sin utbildning och hade inte hunnit köra 

igång med användningen av NTA på förskolan när intervjun genomfördes. Så för att intervjun 

skulle ge lite mer så blev de intervjuade tillsammans för att kunna hjälpa varandra om den ena 

glömde något eller liknande. 

 

Det behövs anpassas en del för att förskolor ska kunna arbeta med NTA- lådor, och arbetet 

med dessa lådor sker vanligtvis i perioder. Ett par av pedagogerna använder lådorna sista 

terminen innan barnen ska börja i förskoleklass, eftersom att de anser att gruppen är 

sammansvetsad och att barnen känner varandra bäst då. Det är rätt mycket anpassningar, 

bland annat att barnen själva inte dokumenterar vad de har gjort, som de får göra när de 

använder sig av NTA i högre åldrar. Även om man inte har utbildning i NO eller NTA så kan 

man fortfarande hitta mycket positivt som man kan använda sig av även i andra situationer 

med hjälp av detta skolutvecklingsmedel. Pedagogerna i min undersökning tycker att det 
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fungerar bra med NTA om man bara anpassar de olika temana till barnens nivå. Jag hoppas att 

fler börjar använda NTA eller vågar prova på att låta barnen göra olika experiment redan i 

förskolan. Barnen tycker att det är roligt för det mesta, det handlar bara om att våga låta 

barnen prova! 
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