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Projektets uppdrag var att skapa en modell som gör att fler elever har möjlighet att bli 
behöriga att söka till gymnasiet i åk 9.

Projektet sträcker sig från förskolan upp till elever som ska börja i åk 7. Grunden är 
elevernas språkkunskaper och tillgång till redskap för naturvetenskaplig inlärning som 
utgår från Lära genom att göra.

Efter tre år kan vi sammanfatta våra erfarenheter i en modell som utgår från Eleven i  
fokus. Modellen förutsätter en röd tråd som startar i förskolan och visar vägen upp mot 
högstadiet. 

Med rätt pedagogiska redskap kan pedagogerna ge eleverna en trygg kunskapsbas 
att stå stadigt på i fortsatta studier. Genom elevernas lust och vetgirighet främjar 
pedagogerna till ökade kunskaper.

Det ställer även höga krav på pedagogernas egen kunskap. Det blir därmed viktigt att 
det finns avsatt tid för fortbildning och kollegialt erfarenhetsutbyte. 

För att ge eleverna naturvetenskapliga begrepp och ord krävs god kunskap i det svenska 
språket. Användandet av flera språk i linje med elevernas olika modersmål stärker 
kunskapsutvecklingen för individen. Inlärningen främjas av möten med andra i olika 
miljöer. Det främjar elevernas förståelse för sin omvärld samt synliggör de vetenskapliga 
begreppen i ytterligare sammanhang. 

För att ta tillvara elevernas erfarenheter när de lämnar förskolan och börjar förskoleklass 
är det viktigt att de mottagande pedagogerna är väl insatta i vad eleverna har mött 
i förskolan. Ett överlämnandedokument med den informationen ger grundskolan 
möjlighet att bygga vidare på elevernas erfarenheter inom det naturvetenskapliga 
området.

Projektet sträcker sig från förskolan 
upp till elever som ska börja i åk 7. I vår 
rapport benämner vi alla elever oavsett 
om det handlar om förskolan eller olika 
stadier i grundskolan.

Lärare och övrig personal benämner vi 
pedagoger oavsett utbildningsnivå.

Språkprogression för oss är det som sker 
över tid och språkutveckling är det som 
sker i individen.

Allt bildmaterial är framtaget av Projekt 
Väst.

Vi vill även rikta ett tack till Markus 
Hölbling som hjälpt till med formgivning 
av den broschyr ni nu håller i handen.

Projekt Väst, 
från förskola till framtid

Definitioner



43

Ett väl genomarbetat pedagogiskt redskap.

Utbildade pedagoger som ges tid och möjlighet till både vidareutbildning och 
kollegialt lärande.

Externa miljöer där eleverna ges möjlighet till ytterligare upptäckarstunder och 
lärande.

Överlämnandedokument som ger förskoleklassernas pedagoger ökade chanser att 
bygga vidare på förskoleelevernas erfarenheter.

Skolans uppgift är att låta varje enskild 
elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet 
genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Språk, lärande och identitetsutveckling 
är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva 
ska varje elev få utveckla sina möjligheter 
att kommunicera och därmed få tilltro till 
sin språkliga förmåga.

Skolverket skriver i Lgr 11

Sammanfattning

Projekt Väst i fyra punkter

För att sammanfatta innehållet i vår modell för naturvetenskaplig språkprogression från 
förskola till det att eleverna börjar åk 7 behövs:

•

•

•

•
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Projekt Väst startade våren 2017 på initiativ av Gunnar Wohlin, grundskolechef på 
Stockholms stads utbildningsförvaltning, Birgitta Thulén, avdelningschef för förskolorna i 
Hässelby-Vällingby och Bengt Nilsson, dåvarande VD för NTA-skolutveckling.

Det fanns ett stort behov av att göra något som förbättrade de dystra siffror som visade 
att några av grundskolorna i området hade låga antagningssiffror till gymnasiet.

Bengt föreslog även en utökad användning av NTA-teman (Naturvetenskap och Teknik 
för Alla) i de utvalda förskolorna och skolorna.

Det fanns också krav på dokumentation och forskning. Önskemålet var att hitta en 
modell som skulle vara möjlig att användas på andra orter. Forskningsresultaten skulle 
vara användbara för många andra och projektet skulle pågå i tre år.

Uppdraget som projektledare gick till Sara Wennergren, ansvarig för NTA-studion 
på förskolan Blomsterkungen i Hässelby och Ewa Erixson-Carlqvist, projektledare på 
Vetenskapens Hus.

Sara och Ewa startade sitt uppdrag på hösten 2017 och fann att den troligaste orsaken 
till antagningsstatistiken var brister i det svenska språket. Alltför många elever var svaga 
i att kunna läsa, skriva och förstå vetenskapliga texter.

Fyra grundskolor och tolv förskolor erbjöds att delta i projektet och samtliga tackade 
ja. Projekt Väst var igång och målet var att hitta en modell för naturvetenskaplig 
språkprogression, från förskolan till att eleverna skulle börja i åk 7. En modell baserad på 
NTA-konceptet.

Förord
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Område Projekt Väst 

               HÖGSKOLAN

FÖRSKOLOR                       ÅK F–6                               FRITIDS/                               ÅK 7–9 & GYMNASIET
               PARKLEKAR                         
               YRKESLIVET

•

•

•

Syftet med projektet är att:

•

•

•

•

•

Bakgrund

En modell för naturvetenskaplig språkprogression

Junibacken
Vårbrodden
Astrakanen

Gröna katten 
Lönneberga

Villekulla
Bokkammaren

Borgen
Äppelgården

Kastanjen
Kannan
Zinket

Smedshagsskolan 
Hässelbygårdsskolan 

Loviselundsskolan 
Grimstaskolan

Ett treårigt projekt med start under hösten 2017.

Projektet sträcker sig från förskolan till dess att eleverna ska börja i åk 7.

Det långsiktiga målet är att öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet.

Elever ska öka sina kunskaper inom naturvetenskap och teknik.
 
Utveckla den språkliga medvetenheten hos pedagogerna.

Skapa nätverk mellan de olika stadierna och möjliggöra överlämnandesamtal mellan 
förskolan och förskoleklassens pedagoger. 

Skapa en sammanställning av nyckelbegrepp för att öka förståelsen och tydliggöra 
betydelsen av det vetenskapliga språkets betydelse i undervisning. 

Hitta en modell för naturvetenskaplig språkprogression.
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Redskapet i Projekt Väst för naturvetenskaplig inlärning och språkprogression som utgår 
från Lära genom att göra är NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla. Alla förskolor 
och skolor i projektet använder sig av NTA. Det ger en fantastisk möjlighet då alla 
involverade är väl förtrogna med andra pedagogers arbetssätt. Det främjar förståelsen 
för vad eleverna möter samt i dialoger om lärande pedagogerna emellan.

Arbetssättet i NTA utgår från läroplanerna för aktuell skolform och språkutveckling 
genomsyrar varje uppdrag. Pedagogen har en viktig roll att organisera olika 
kommunikativa situationer under arbetet med ett tema. Eleverna får pedagogens hjälp 
att använda de ingående ämnenas olika språkliga uttrycksformer.

NTA har i dag 27 teman. I förskolan är tanken att olika experiment vävs in i det 
vardagliga arbetet.

Skolans teman har en struktur med uppdrag som bygger på varandra och där varje 
uppdrag har en arbetscykel. Varje tema används oftast en termin. 

I vårt arbete har vi utgått från de olika NTA-temana och deras respektive Innehåll och 
lärande när vi skapat aktiviteter som stärker det naturvetenskapliga och språkliga målet 
med varje uppdrag.

Centralt i alla NTA-teman, med sitt naturvetenskapliga innehåll, är det arbetssätt där 
eleverna enskilt eller i grupp söker svar på frågor och problemställningar. 

En förebild är den forskande naturvetaren, som inom sin sfär ifrågasätter och 
experimenterar. Frågorna leder i sin tur till mer experimenterande och ett ökat 
kunnande. 

Redskapet heter NTA –
Naturvetenskap och Teknik för Alla
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Projekt Väst som pågick i tre år, behövde en stabil organisation.

Eftersom projektet kom att påverka hela förskolans och skolans arbete var det viktigt 
att alla i förskolan och skolan kände till projektet. Vi valde därför att inleda projektet 
med att hålla Hela skolan-föreläsningar på varje förskoleenhet och skola. Allt för att alla 
skulle få samma information.

Vi behövde ha nära och goda kontakter med förskolorna och skolorna, både för att 
informera och kunna diskutera frågor som kom upp. Vi valde utifrån det att möta 
pedagogerna i en projektgrupp. I projektgruppen ingick representanter för förskolan och 
för varje skola. Projektgruppsmöten ägde rum två gånger per termin. 

Det var också viktigt att ge information om status i projektet till fler berörda personer. 
Vi bjöd in till avstämningsmöten där rektorer, styrgrupp och andra som berördes av 
projektet träffades. Avstämningsmötena genomfördes i början och i slutet av varje 
termin.

Avstämningsmötet i slutet av varje termin avslutades med en storföreläsning, öppen för 
alla. Storföreläsningarnas innehåll varierade men tanken var att innehållet både skulle 
ge information och inspiration.

Projektet initierades av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning och VD för NTA-skolutveckling. Den gruppen kom att utgöra själva 
styrgruppen. Våra möten skedde minst en gång per termin men även när behov uppstod.

Organisation
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Syfte var att öka elevers kunskaper inom naturvetenskap och teknik samt att det 
långsiktiga målet var att öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet.

För oss blev det viktigast att sätta eleven i centrum, i fokus. Vår förhoppning var att om 
alla, både i och utanför skolan, kraftsamlade och bidrog skulle vi till sist ha en modell där 
”Eleven som gjort språket till sitt kan erövra sin egen framtid”.

Där finns:

Där finns även:

Och sist men inte minst:

Eleven i fokus

• 

•

•

•

•

•

•

•

Lärarna och pedagogerna som träffar eleverna under hela skoldagen.
 
Lärarna som tydliggör begrepp och stärker språket.

Eleverna som lämnar förskolan och börjar förskoleklass och behöver fortsätta sin 
kunskapsinhämtning.

Andra i elevernas vardag som kan hjälpa till att förstärka språk och begrepp både i 
klassrummet och i andra miljöer. 

Studiehandledare och vårdnadshavare.

Biblioteken och SLI (Sveriges Läromedel på Internet).

Fritidshem, rastaktiviteter och parklekar.

Hur kan vi genom forskning lära av varandra?
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Eleven i fokus – framgångsfaktorer

Pedagogerna träffar eleverna under större delen av skoldagen. Det kommer att vara 
viktigt för pedagogerna att de känner ett engagemang i sitt yrkesuppdrag och både tar 
och ges möjligheter att delta i didaktiska diskussioner med kollegor. Utan engagemang 
och didaktik kommer eleverna inte uppleva den positiva synen på kunskap som 
pedagogerna kan förmedla.

Nyckelbegreppen är en trygg bas för förskolans pedagoger att stå på. Begreppen 
måste vara synliga, lättillgängliga och relevanta i undervisningen och bidrar till kunskap, 
nyfikenhet och trygghet hos pedagogerna. 

Eleverna lämnar förskolan och börjar i förskoleklass. Där möts de av ett nytt sätt att 
undervisas av nya pedagoger. Genom att förse förskoleklassens pedagoger med ett 
överlämnandedokument med information om vad förskolan har arbetat med kan 
pedagoger i förskoleklassen knyta an till elevernas erfarenheter och kunskaper. Det 
arbetssättet kan skolan sedan föra vidare till alla övergångar mellan stadierna under 
elevens skolgång.

Den kunskap som eleverna möter används även utanför klassrummet. Projektets externa 
aktörer har stora möjligheter att fördjupa, vidga och stärka eleverna i att förstå hur 
kunskapen används. Genom att tydliggöra och sätta in de externa aktörerna i NTA och 
olika Temats innehåll och lärande ges möjlighet att knyta an till både framtid och yrke.
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Många av projektets elever möter under sin skolvecka en studiehandledare. Tillsammans 
arbetar de med det språk eleven pratar utöver svenskan. Ett nära samarbete kring det 
eleven just undervisas i banar väg för ökade möjligheter för eleven att tillgodogöra 
sig undervisningen. Den elev som får med sig kunskaper på sitt modersmål kommer 
tillgodogöra sig undervisningens lättare.

I vår modell finns biblioteken och SLI (Sveriges Läromedel på Internet) med som två 
viktiga aktörer. För att möjliggöra för dem att bidra på bästa sätt var det viktigt att de 
var väl insatta i varje NTA-tema och varje Temats innehåll och lärande. Det var viktigt att 
de kände en delaktighet i projektet och att de gavs tid för att delta.

Efter skolans slut går många elever till sitt fritidshem eller sin parklek. Både 
fritidshemmen och parklekarna kan bidra till att modellen blir framgångsrik om de får 
inblick i vad eleverna möter under skoldagen. Tillsammans med skolans pedagoger 
kan fritidshemmen och parklekarna ytterligare levandegöra hur kunskapen kommer 
till användning mer än i klassrummet. Det i sin tur kräver att fritidshemmen och 
parklekarnas personal tillsammans med skolans pedagoger känner ett gemensamt 
ansvar för elevernas lärande.

Eleven i fokus – framgångsfaktorer
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NTA Skolutveckling har med stöd av Skolverket tagit fram 
en modell för att arbeta med kollegialt lärande kopplat till 
NTA-arbete. Modellen innebär att man träffas fyra gånger. 
Våren 2020 kommer kursen i kollegialt lärande kopplat till 
NTA-arbetet ha ett nytt fokus nämligen ”Lärande för hållbar 
utveckling”. En framtid som är ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbar kräver medmänniskor som är insatta i viktiga 
naturvetenskapliga och samhälleliga frågor och har en 
handlingskompetens som gör att de kan agera utifrån sin 
kunskap. Hur vi kan hjälpa våra elever att utveckla dessa 
kunskaper och sin handlingskompetens står i fokus i denna 
lärcirkel. Även du som deltagit tidigare i kollegialt lärande 
och NTA är välkommen eftersom innehållet är nytt. Mellan 
varje tillfälle förväntas du prova något i ditt klassrum som 
diskuterats gången innan samt läsa någon didaktisk artikel. 
Kravet är att deltagande skolor skickar två pedagoger som 
arbetar med NTA och som har möjlighet att delta vid alla fyra 
tillfällen. Det finns plats för 14 pedagoger att vara med och 
principen ”först till kvarn” gäller. En handledning delas ut vid 
första tillfället. 

Varmt välkommen!

Kollegialt lärande
Delaktighet, engagemang och möjligheter till kollegialt lärande är de främsta 
framgångsfaktorerna för pedagogerna som vi sett i vår modell. När pedagogerna ges 
tid till att mötas synliggörs deras stora yrkeskunskap.

I nätverksträffar med olika innehåll lyfts den enskilde pedagogens engagemang upp och 
överförs till kollegor. 

Vi har arrangerat nätverksträffar för pedagoger i förskolan under hela projektets gång. 
Träffarna har varit mycket uppskattade och gett oss projektledare möjlighet att lyfta för 
oss viktiga frågor.

Samma möjlighet till diskussioner har även skapats i skolorna. Dock inte mellan skolorna 
men väl för de pedagoger som under innevarande termin arbetat med ett NTA-tema. 
Under de stunderna har vi projektledare fått möjlighet till samtal med pedagogerna 
både kring projektet och de NTA-teman som används för tillfället.

NTA Stockholm anordnar återkommande kurser i Kollegialt lärande. Vi vet att de lärare 
som fått möjlighet att delta har varit mycket positiva och tycker den använda tiden varit 
värdefull.

Förskolornas och skolornas rektorer har alla varit väl insatta i projektets mål. De har 
deltagit på möten och träffar där deras närvaro varit ytterligare en framgångsfaktor. 
Förhoppningsvis ser rektorerna att projektet har gett deras pedagoger ökad kunskap och 
stimulans.

Lärare och pedagoger
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FLYTA / SJUNKA

Flytkraft är ett objekts förmåga att kunna bära sig själv i vätska. Om ett föremål tränger 

undan vatten som väger mer än föremålets egen massa, kommer det att flyta. Om ett 

föremål tränger undan vatten som väger mindre än föremålets massa, kommer det att 

sjunka.

Pedagogiska tips:

   •   Ärtexperiment – vanligt vatten, kolsyrat vatten, kokta gröna ärtor. Blev som 

      russinhissen. Testa även med bär från naturen

   •   Testa olika material som sjunker flyter – ställ hypoteser innan

   •   Bygga flotte, prova om den flyter

   •   Prova vad som flyter/sjunker i vattenpölar

   •   Apelsin med och utan skal, vad händer? Skala bit för bit och prova

   •   Lavalampa

   •   Potatis och ägg i salt- och sötvatten

   •   Torra och blöta kottar, skillnad?

BUBBLOR

Bubbla, en samling gas som är innesluten i vätska (som kan vara kompakt eller en hinna 

runt bubblan) och som får sin form av vätskans ytspänning.

Pedagogiska tips:

   •   Diskmedel

   •   Blanda tandkräm och vatten och blås med blåsrör

   •   Såpbubblor ute och inne, stora och små

   •   Rockring, såpbubbellösning gigantisk bubbla

   •   Russinhissen

   •   Såpbubbellösning på gunnebostängsel en blåsig dag – se effekt av vinden

   •   Såpbubblor i vattenpölar

   •   Vispa i vattenpölar

   •   Benämna sugrör som blåsrör

   •   Använda pipetter utomhus – eliminera risken för att eleven dricker

   •   Blåsa med blåsrör

   •   Spontanblåsa bubblor med sugrör i mjölk

   •   Såpbubbelorm, sätt en strumpa på en avskuren petflaska, doppa och blås i öppningen

   •   Bubblor när man tvättar händerna

   •   Såpbubblor ute när det är kallt

   •   Lavalampa 

YTSPÄNNING

Ytspänning är ett fenomen som förekommer vid gränsen mellan två olika faser och som 

uppkommer av kraften som verkar mellan molekylerna. Ytspänningen är en kraft som är 

riktad inåt mot vätskan, och gör ytan svagt böjd (konkav), vilket ses om den betraktas från 

sidan. Fenomenet kan bland annat ses i ett vanligt (ganska fyllt) glas med vatten.

Pedagogiska tips:

   •   Gem i en burk. Hur många får plats innan det rinner över, ytspänningen brister

   •   Marmorering

   •   Karamellfärg i fet mjölk, ta en tops med diskmedel och doppa försiktigt ner

   •   Pappersblommor som vecklar ut sig på vattenytan

   •   Berätta sagor med bilder som vecklar ut sig på vattenytan

   •   Kryddor på vatten och droppa diskmedel så ytspänningen bryts

   •   Fylla ett glas så mycket det går med en vätska

   •   Vattendroppar ute på blad – daggkåpa

   •   Vattendroppar från kranen

BLANDNINGAR

En lösning är en homogen blandning av flera ämnen. Homogen betyder att lösningen 

blandas t.ex. vatten och socker. Heterogen blandning betyder att det inte blandas t.ex. 

vatten och olja.

Pedagogiska tips:

   •   Sockermålning

   •   Salt + lim, målning

   •   Måla med ett ljus – prova olika lösningar på (t.ex. färg fastnar inte)

   •   Brustablett i vatten

   •   Marmorering

   •   Saltmålning

   •   Kristaller

   •   Isägg med salt på

   •   Frysa vanligt vatten, salt vatten, sockervatten. Vad händer? Skillnad?

   •   Busägget. Blanda potatismjöl och vatten 

   •   Geggamoja. Blanda sand och vatten, vad kan man göra med geggamoja? Hur funkar 

      det att göra sandkakor med enbart sand respektive geggamoja. 

Begrepp och pedagogiska tips inom Vatten
(Begreppsbank) Vi såg att det fanns en okunskap och osäkerhet, främst i förskolan, i att använda 

vetenskapliga begrepp tillsammans med eleverna. Vi bestämde därför att på 
nätverksträffarna diskutera vilka begrepp, i de olika NTA-förskoletemana, som vi vill att 
eleverna får möjlighet att möta under sin förskoletid. 

Pedagogerna arbetade i små grupper vid tre tillfällen och diskuterade de utvalda 
begreppens innebörd samt vilka olika pedagogiska aktiviteter som kan kopplas till 
varje begrepp. Pedagogerna utbytte tankar, erfarenheter och idéer med varandra i ett 
kollegialt lärande.

Resultatet blev fyra nyckelbegreppsdokument i förskolans NTA-teman Ljus, Luft, Ljud och 
Vatten. 

Nyckelbegreppsdokumenten granskades av personal på Vetenskapens Hus för att 
säkerhetsställa att begreppsförklaringarna var korrekta och att de pedagogiska 
aktiviteterna stämde in på rätt begrepp.

Vidare på nätverksträffarna fortsatte vi att arbeta med begreppen i workshopform, där 
pedagogerna fick arbeta praktiskt med NTA och samtidigt diskutera vilka begrepp som 
kan användas i vilket sammanhang. 

I och med det kollegiala arbetet kring begreppen har användandet av vetenskapliga 
begrepp ökat i större utsträckning på förskolorna. 

Nyckelbegrepp
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För att det ska ske en språkprogression i elevernas lärande krävs samverkan mellan 
förskola och skola i och med överlämningar. 

I Projekt Väst har vi därför skapat överlämningsdokument. Dokument som kommer 
fortsätta användas efter det att projektet tagit slut. 

Överlämningsdokumenten skrivs på gruppnivå där varje förskola beskriver hur de 
arbetat med naturvetenskap och teknik. Det innehåller information om vilka olika 
begrepp, fysikaliska fenomen och kemiska processer eleverna har mött samt om de mött 
någon extern aktör som stärkt begreppen i aktuellt NTA-tema.

Överlämningsdokumenten är lättskrivna och lättlästa. Allt för att det inte ska ta för 
mycket tid från pedagogerna.

Överlämningsdokumenten fylls i av pedagogerna på förskolorna i slutet på vårterminen 
och lämnas över till skolorna innan höstterminen börjar. Pedagogerna i förskoleklassen 
får en inblick i elevernas förförståelse inom naturvetenskap och teknik och kan bygga 
vidare på elevernas erfarenhet och lärande utifrån det. Det här arbetssättet kan mycket 
väl appliceras på alla övergångar under elevernas skolgång.

Övergångar
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MATEMATIK
Mönster och algebra – 

Vetenskapens Hus

ÅK F–3
Jämföra och mäta – Skansen

Balansera och väga – Författare
Testa teknik – Xylem, Grohe

Fasta ämnen och vätskor – Grohe
Förändringar – Trafikkontoret

PARKLEKARNA/FRITIDS
IBM/Unga Forskare
Vetenskapens Hus

Naturens Hus
Nobelmuseet

Fördjupar, vidgar och 
stärker nyfikenheten kring 
naturvetenskap och teknik

Stärks i språket

Framtidstro

Yrke – kunskapens 
användning

Möter begrepp i flera 
olika sammanhang

ÅK 4–6
Från frö till frö – Naturens Hus

Kretsar kring el – Vetenskapens Hus
Kemiförsök – Vetenskapens Hus

Matens kemi – Xylem
Magneter och motorer – Blackebergs gymnasium

Flyta eller sjunka – Vällingby simhall
Kroppen – GIH

FÖRSKOLA
Ljus – Sinneslabbet

Vatten – Xylem, Grohe
Ljud – Författare

Ljus, Ljud, Luft, Vatten – NTA-studion

Vår modell utgick från de NTA-teman som användes i både förskolorna och skolorna.

Utifrån varje tema har vi skapat möjligheter för eleverna att få höra begrepp och se hur 
Temats innehåll och lärande kommer till användning utanför det egna klassrummet. De 
externa aktörerna är på väg att bli en naturlig del i varje NTA-tema.

Modellen bygger på att eleverna får möta andra människor än sina pedagoger och 
om möjligt möta dem i andra miljöer. Alla runt eleverna bidrar till naturvetenskaplig 
språkutvecklingen utifrån sitt eget uppdrag samt kunskapens användning i yrkeslivet.

Under de cirka 18 terminer eleverna går från förskolan som fyraåringar till dess att 
eleverna ska börja i åk 7 har de utifrån varje tema chans att möta 14 olika aktörer som 
tillsammans erbjuder 21 olika möten, se figur.

Eleverna kan få möta allt från en författare som läser ur sin bok, göra experiment med 
vatten till att bli mineraldetektiver med mer kunskap om varifrån mineralerna kommer 
och hur de används.

Vi har kontaktat företag och andra institutioner som har i uppdrag att bidra till ökade 
kunskaper i naturvetenskap och teknik. Varje extern aktör har valt sitt eget tema. 
Det valda temat passar det uppdrag företaget eller institutionen har. De externa 
aktörerna är insatta i det tema de valt och i mötet med eleverna kan de därmed visa hur 
begreppen och kunskapen återfinns i sin vardag och yrkesverksamhet.

Vi har delat in de externa aktörerna i två grupper. De som kommer ut till klassrummet 
och de som tar emot besök. Vår erfarenhet säger att det är lättare för pedagogen att 
bjuda in till klassrummet än att ta eleverna ut i kollektivtrafiken.

En gång per termin bjöd vi in alla externa aktörer till ett erfarenhetsmöte. Det var 
uppskattade möten då de flesta av de externa aktörerna tidigare ej haft möjlighet att 
diskutera vad som hänt i mötet med eleverna.

Externa aktörer och yrke

Externa aktörer – Eleven i fokus
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I gruppen externa besökare återfinns institutioner som har som uppgift att ta 
emot besökare. De välutbildade pedagogerna har som yrke att sprida kunskap till 
eleverna. Det var därför lätt för dem att se hur det valda NTA-temat passar i den egna 
verksamheten. Vår uppgift var att informera om NTA-temats innehåll och lärande.

Populärast bland förskolepedagogerna var och är att besöka NTA-studion. Pedagogerna 
bokar in ett besök på för- eller eftermiddagen. Där möts de av en utbildad pedagog som 
tillsammans med eleverna genomför olika experiment. Besöket ger eleverna ytterligare 
naturvetenskapliga erfarenheter utöver det de arbetar med hemma på den egna 
förskolan.

Projektledarna tillsammans med representanter från den externa gruppen har skrivit 
Informationsblad. Innehållet i besöket var viktigt för pedagogerna så att de fick 
möjligheter att både förbereda besöket och efterarbeta det i klassrummet.

De externa aktörerna uttryckte även att det var mycket bra att känna till vad eleverna 
hade gjort i sina NTA-teman för att kunna förstärka det under besöket. De pedagoger 
som använt sig av en extern aktör bjöds in till en träff en gång per termin. I samband 
med träffarna framkom vikten av att det som stod i informationstexterna också var det 
som skedde under besöket.

Pedagogerna var och är mycket nöjda med sina besök och tycker att besöket 
gav just det där extra inom språkutvecklingen och att det har vidgat elevernas 
naturvetenskapliga värld. En av pedagogerna som besökt Tekniska museet och 
Sinneslabbet berättar att även hemresan blev en upplevelse. ”Barnen fick åka spårvagn 
för första gången i sitt liv”.

Besök på NTA-studion, Skansen, Tekniska 
museet, Vetenskapens Hus, Naturens Hus 
Vällingbybadet och Blackebergsgymnasiet
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Exempel på efterarbete när Xylem 
varit på besök i klassrummet

Vissa av de externa aktörerna har valt att komma på besök till förskolor och skolor. De 
har varit och är de mest populära bland pedagogerna. Pedagogerna säger själva att 
det är betydligt lättare att ta emot besök än att åka iväg med eleverna.

Fördelen med ett klassrumsbesök är att pedagogen kan förbereda eleverna på vad som 
kommer att ske. Eleverna känner sig tryggare i sin vardagsmiljö och är även stolta över 
att kunna visa besökarna hur det är hos dem.

Gemensamt för de externa aktörerna har varit att eleverna fått uppgifter av dem. Ibland 
har det varit uppdrag att arbeta vidare med efter besöket, men även uppdrag att ta 
reda på eller läsa innan besöket.

Det är stor spännvidd bland de uppsökande externa aktörerna. Författaren Michael 
Wiander utgår från delar av sin bok och läser högt. De yngre eleverna har fått möta 
bokstäverna V-A-L och efter besöket har deras nyfikenhet kring bokstäver ökat. Xylem 
låter de yngsta eleverna prata om vad som ska hamna i toaletten. Kiss och bajs är 
väldigt roligt.

De äldre eleverna genomför verkliga experiment på vatten för att besvara olika frågor 
om pH, siktdjup och syrehalt. Vattnet kan vara smältvatten från snö eller hämtat från 
vattendraget intill.

IBM har tillsammans med Unga Forskare utvecklat en serie lektioner om internetsäkerhet. 
Det besöket visade sig passa bättre på fritidshemmen och hos parklekarna.

Pumpföretaget Xylem, Trafikkontoret,
författaren Michael Wiander, GROHE, 
Gymnastikhögskolan och IBM/Unga Forskare
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Eleven har rätt till studiehandledning. Det innebär att 
hen får stöd i att förstå ämnesundervisningen av en 
studiehandledare som behärskar elevens modersmål 
eller tidigare undervisningsspråk. Forskning visar att 
studiehandledning är en framgångsfaktor för elevens 
utveckling i både svenska språket och övriga ämnen.

Studiehandledning och 
modersmålsundervisning 

Studiehandledarnas roll

Källa: Bunar Nihad
Pedagog Stockholm

Studiehandledarna ska handleda elever att tillägna 
sig ämnesinnehåll som undervisas på svenska.

Handledningen sker på elevens modersmål eller 
något annat språk eleven behärskar.

Studiehandledaren är en aktiv utvecklare av elevens 
språk- och ämneskunskaper.

Studiehandledarna ska samverka med 
ämneslärarna på elevens skola.

Projektets alla fyra skolor använder sig av studiehandledare. Studiehandledarna har i 
Stockholm en egen organisation fristående från skolorna.

Studiehandledarna bokas in av skolorna som också står för kostnaderna. Det är 
pedagogen som avgör om en elev behöver språkligt stöd av en studiehandledare. Det är 
rektorn som godkänner, betalar och beställer studiehandledare till den egna skolan.

Studiehandledarna har olika uppdrag ute på skolorna. De kan ge undervisning i 
modersmål på begäran av vårdnadshavarna och de kan ha språkträning med elever 
med behov.

I samtal med studiehandledare och deras chef framkom att NTA skulle vara ett mycket 
bra stöd för både studiehandledare och elev. Vår tanke var att språkförståelsen 
skulle öka hos elever som fick möjlighet att i samband med NTA-temat få de aktuella 
begreppen både på det egna modersmålet och på svenska. 

Det har varit svårt att nå ut till studiehandledarna då de arbetar på många olika skolor 
och träffar många olika elever. 

Studiehandledare

•

•

•

•
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Det kan vara svårt för en nyanländ vårdnadshavare att ta aktiv del av elevernas 
skoldagar. Orsaken till det kan ha många olika förklaringar men att det är viktigt att 
vårdnadshavare är delaktiga är alla överens om.

Lika svårt kan det vara för förskola och skola att nå hem till vårdnadshavarna. Det görs 
dock många lyckade försök med allt från Öppen dag till Föräldramöten med prova på.

De vårdnadshavare som kommer blir ofta överraskande entusiastiska över vad deras 
barn får möta under skoldagarna.

Vi har tagit fasta på det som går under benämningen Samtal kring middagsbordet.

Återkommande forskningsstudier behandlar skillnaderna för elever med vårdnadshavare 
med eller utan akademisk bakgrund. Forskningsresultat visar hur elever från hem där 
vårdnadshavarna har eftergymnasial utbildning får mer stöd i sitt skolarbete, bättre 
betyg och därmed lättare att komma vidare till fortsatta studier.

I vårt projekt fanns inget utrymme för dialog med vårdnadshavarna trots att vi vet hur 
viktiga de är. Vi har låtit översätta Temats innehåll och lärande till de vanligaste språken 
i vårt område (finns att ladda ned på NTA-skolutvecklings hemsida).

Vi ber pedagogerna dela ut översättningarna med hopp om att eleverna tar hem dem 
och på så sätt kan få till det viktiga Samtalet kring middagsbordet.

Vårdnadshavare
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Beskrivning av temat Från frö till frö introduceras för eleverna med en övergripande 
diskussion om växter och deras betydelse. Från det övergripande perspektivet 
dyker de ned i nära studier av olika frukter och frön. De följer ett snabbväxande 
åkerkål från fröet de sår till groning, tillväxt, blomning, pollinering och till slut 
skörden av de nya frön som bildats.

Växtens anatomi studeras liksom biets. Under arbetets gång finns det möjlighet att 
fördjupa sig i hur växter och djur är beroende av varandra för sin överlevnad och 
fortplantning. 

•   Linnea planterar av Christina Björk 
•   Vi planterar av Ralf Efraimsson och Pia Beckman 
•   Titta det växer av Gerd Muller 
•   Mirabell av Astrid Lindgren 
•   Castor odlar av Lars Klinting 
•   Chinos tjocka kinder av Maria Nilsson Thore 
•   Odla steg för steg av Clara Lidström och Anna-Karin Nyberg 
•   Det börjar med ett frö av Laura Knowles 
•   När själen får grönska av Eva Robild  
•   Binas Historia av Maja Lunde 
•   Den hemliga trädgården av Frances Hodgson Burnett 
•   Drakblodsfröna av Henry Bronett 
•   Känn igen 25 blommor av Björn Bergen Holtz 
•   Känn igen 25 träd och buskar av Björn Bergen Holtz
•   Holgers honung av Boel Werner

Från frö till frö 

Boktips NTA-tema

Att läsning är viktigt och nyttigt för inlärning av ett nytt språk är erkänt och i skolan är 
läsning en stor del av undervisningen. Det är också svårigheterna med att kunna läsa 
och skriva vetenskapliga texter som är det största problemet i vårt område. I samtal med 
pedagogerna kring läsning framkom önskemål om mer stöd från biblioteken. Skolan 
önskade sig möjligheten att hitta rekommendationer på bra böcker för de olika NTA-
temana. Böcker som passar för högläsning, böcker som passade för bredvidläsning och 
böcker lämpade för fördjupning. Förskolorna önskade sig samma sak från sina bibliotek.

Vi tog kontakt med både de närliggande stadsbiblioteken och skolbiblioteken och 
vi möttes både av entusiasm och stor vilja att bidra med sin bokkunskap. Biblioteken 
delade upp alla NTA-temana mellan sig. I sökandet efter böcker använde sig 
bibliotekarierna av Temats innehåll och lärande. Boktipsen är uppskattade både av 
pedagoger och elever. Bibliotekarierna är en viktig aktör som förutom att komma med 
boktips också anordnade andra aktiviteter såsom sagostunder för förskolan med t.ex. 
tema Ljus, tipspromenad på loven med tema Rymden, odlingsveckor etc.

Vi träffade bibliotekarierna regelbundet och de bjöds in till våra avstämningsmöten.

Förutom att läsa (och skriva) är lyssna viktigt. I Stockholm finns SLI. Här finns över 
30 000 filmer att ladda ned och använda. Vid ett projektgruppsmöte gick en 
representant från SLI igenom verktyget och visade på nedladdning, spridning och hur 
det går till att klippa ut en specifik filmsekvens. SLI har på samma sätt sammanställt 
filmtitlar som passar till temat Fjärilars liv. 

Biblioteken och SLI (Sveriges Läromedel på Internet)

Språkinlärningen: Prata Lyssna Läsa (och skriva)
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På alla projektets fyra skolor finns fritidsverksamhet kopplad till skolan. Organisationen 
ser olika ut i skolorna. Allt från att en fritidspedagog deltar inne i klassrummet under hela 
skoldagen till att de på en annan skola tar emot eleverna efter avslutad skoldag.

En del skolor använder fritidspedagoger för den aktiva lek som ibland bedrivs på 
skolgården. En annan skola vi har lärt känna under den här projekttiden har organiserad 
och ständigt återkommande rastaktivitet. Vi har bjudit in representanter från den 
skolan till ett avstämningsmöte med hopp om att någon av våra skolor skulle påbörja en 
liknande rastverksamhet.

Fritidsverksamheten har ett pedagogiskt uppdrag där vi ser en möjlighet till att den 
röda tråden i projektet även sträcker sig in i deras verksamhet. Fritidshemmen har, 
jämfört med skolan, stor frihet i hur de utformar sin vardag och sin verksamhet. Vi 
har med skiftande framgång sökt kontakt med ansvarig för fritidsverksamheten 
på respektive skola. Det vi erbjudit är genomgång av NTA-teman och deltagande i 
projektgruppsmöten, dock utan större framgång. Däremot har vi haft större framgång 
med att koppla ihop fritidsverksamheten med några externa aktörer.

Några av projektets externa aktörer passar väl in i fritidshemmets lovverksamheter. Det 
handlar både om att ta emot besök eller åka på besök.

Många av projektets skolelever går efter skoldagens slut till sin parklek. Parklekarnas roll 
är att ge sina besökare en värdefull tid mellan dagen i skolan och tiden i hemmet. 

Parklekarna har liksom fritidshemmen stor frihet i hur de utformar sin verksamhet. Även 
här passar några av projektets externa aktörer väl in, framför allt i lovverksamheten.

Fritidshem, rastaktiviteter och parklekar
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I och med att projektet sträckte sig hela vägen från förskolan och upp till dess att 
eleverna ska börja i åk 7 gavs möjlighet till ny forskning på lärandeprocessen då alla 
deltagande elever möter flera NTA-teman under sin skolgång.

Forskarna Per-Olof Wickman från Stockholms universitet och Per Anderhag från 
Stockholms stads utbildningsförvaltning har följt projektet.

Avsikten med forskningen var att göra lärandeprocesserna i klassrummen synliga och 
möjliga att utvärdera i relation till gjorda insatser och till projektets syften. Forskarna 
avsåg att göra filminspelningar i utvalda klassrum när pedagoger och elever var aktiva 
med sina NTA-teman. Därefter har forskarna tillsammans med pedagogerna diskuterat 
utfallet och vad det betyder för själva lärprocessen. Tillsammans har de tittat på följande 
tre områden:

Forskningen utfördes cykliskt per år. På det viset kom lärdomar från år 1 att tillgodogöras 
år 2 och lärdomar från år 2 tillgodogöras år 3. Lärdomar från år 3 kan långsiktigt 
användas när projektet blir en del av den reguljära verksamheten.

Resultatet kommer att användas i utbildning av NTA-pedagoger och återfinns i form av 
kortare filmer. Materialet visar hur läraren agerar och använder språket när eleverna lär.

Forskning

•
•
•

Lära sig känna igen och benämna – Namngivningsintresse.
Undersöka vad som händer om de ändrar något – Sambandsintresse.
Försöka förklara varför något visst händer om de ändrar något annat – Förklaringsintresse.
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Uppdraget var att hitta en modell för naturvetenskaplig språkprogression, från förskolan 
upp till det att eleverna ska börja i åk 7. En modell baserad på NTA-konceptet.

Vår modell bygger på den röda tråden där alla kring Eleven i fokus har elevernas 
språkkunskaper i centrum i planeringen av skoldagen.

Nu finns det en modell: Projekt Väst.

Sammanfattning och resultat

•

•

•

•

•

•

•

•

Det vi har åstadkommit är att NTA används mer än vid projektstart. Fler pedagoger har NTA-
teman och även pedagoger på högstadiet har börjat använda NTA-teman.

Via begreppsdokumenten kommer eleverna tidigare i kontakt med vetenskapliga ord och 
begrepp samt att fler pedagoger har blivit tryggare i att använda de vetenskapliga termerna. 

Med stöd i Överlämningar kan förskoleklassens pedagoger ta vid där förskolan slutar.

Vi har knutigt ett stort antal externa aktörer till projektet. Därigenom har företrädare från 
elevernas framtid knutits samman med pedagoger både i förskolan och skolan. 

Numera finns det översättningar till Temats innehåll och lärande på sex olika språk. Bara för 
eleverna att ta hem till sin vårdnadshavare.

Studiehandledarna har även de fått ta del av ett redskap de kan använda i 
modersmålsundervisningen. 

Fritidshemmen och parklekarna har fått en ökad förståelse för vad eleverna mött under 
skoldagen och kan ta vid efter skoldagens slut utefter Kunskapens röda tråd.

Biblioteken har bidragit med böcker för läsning både hemma och i skolan. SLIs filmer ger 
eleverna möjlighet att lyssna och lära kring sina NTA-teman.
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Vår förhoppning är att Projekt Väst fortsätter leva även efter det att projekttiden tagit 
slut.

Vi hoppas att:

Sist men inte minst hoppas vi att vårt spridningsmöte gav lust till att aldrig sluta arbeta 
för att:

”Eleven som gjort språket till sitt kan erövra sin egen framtid”.

Beställa nya NTA-lådor
Inventera utbildningsbehovet
Informera fritids och parklekarna

Boka terminens NTA-tema
Boka en extern aktör
Delge vårdnadshavare om Temats innehåll och lärande
Hämta bok- och filmtips
Skriva överlämningsdokument för elever mellan olika stadier

Involvera studiehandledarna

Implementering Projekt Väst

NTA-KONTAKTPERSONENS ANSVAR
•
•
•

LÄRARENS ANSVAR
•
•
•
•
•

GEMENSAMT ANSVAR
•

Checklista

Vad händer sedan?

•

•

•

•

•

•

•

Förskolorna fortsätter med sina viktiga nätverksträffar, vars innehåll är sprungna ur 
pedagogernas egna behov av att ständigt förändra och förbättra elevernas möjlighet 
att möta naturvetenskap och teknik.

Skolorna fortsätter med sitt NTA-arbete för att så småningom ha det fullt utbyggt med 
NTA-teman från förskoleklass till åk 9.

Fritidshemmen, rastverksamheterna och parklekarna fortsätter sitt värdefulla arbete i 
att belysa naturvetenskap och teknik utifrån sitt speciella uppdrag.

Alla fortsätter boka de externa aktörer som knutits till projektet.

Biblioteken och SLI hinner med att fylla på med nya boktips och innehållsrika filmer.

Forskarnas bidrag med kompetenshöjande filmer når alla Sveriges NTA-pedagoger.

Vår modell, genom NTA-skolutveckling når ut till landets alla kommuner och alla 
fristående skolhuvudmän som arbetar med NTA och därigenom kommer elever och 
pedagoger till nytta.
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STÖD I 

UNDERVISNINGEN

VÄLKOMMEN IGEN

HYPOTES

HURRA FÖR 

NTA-STUDION

Uppsamlade ord och meningar

KISS OCH BAJS 

ÄR KUL

STÖD TILL DE 

SPRÅKSVAGA

ETT FRÖ 

ÄR SÅTT

EN RIKTIG 

FÖRFATTARE

ABSOLUT IGEN

DELAKTIGHET

FRÅGOR

BEGREPP

HÄFTIGT OCH 

HÄRLIGT

SVAR

VI FICK ÅKA 

SPÅRVAGN

LÖSNING OCH 

BLANDNING

CHECKLISTA

– JA TACK

EWA ERIXSON-CARLQVIST – PROJEKTLEDARE
EWA.ERIXSONCARLQVIST@GMAIL.COM

SARA WENNERGREN – PROJEKTLEDARE
SARA.WENNERGREN@NTASKOLUTVECKLING.SE

Kontakt



Kunskapens röda tråd: 

”Eleven som gjort språket till sitt 
kan erövra sin egen framtid”


