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Abstrakt 

Studiens avsikt var att få fördjupad kunskap i hur digital teknik kan fungera som verktyg för 

naturvetenskapligt lärande i förskolan. Studien baserades på en kvalitativ ansats med ett mindre 

antal barn som var i åldern fyra och fem. Barnen som medverkade i studien fick utforska 

vattenmolekylers storlek och rörelse med hjälp av Ipad, digitalt mikroskop och en lek där 

barnen fick dramatisera vattenmolekylens rörelse. Efter aktiviteterna analyserades barnens 

förändrade kunskaper gällande fenomenet fasförändring. Slutligen visade resultatet att digitala 

verktyg kan fungera som ett hjälpmedel för att utveckla en förståelse för vattenmolekylers 

storlek och rörelse. Avgörande faktorer för att nå det förändrande kunnandet hos barnen var 

interaktion med förskollärare samt lärande lekfulla aktiviteter som komplement till de digitala 

verktygen.  

 

Nyckelord: förskolan, IKT, naturvetenskap, sociokulturellt perspektiv, utvecklingspedagogik, 

variationsteori 

 

Förord 

Först vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. Vi vill även rikta ett tack till våra handledare 

Anna Vikström och Gunnar Jonsson. 
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Inledning 

Samhällsutvecklingen har medfört att tekniken har fått allt större betydelse i förskolan. Dagens 

styrdokument föreskriver att barn ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för naturvetenskap 

och teknik. Utöver detta beskrivs förskollärarens särskilda ansvar för att stimulera och utmana 

barnens intresse för naturvetenskap. Den digitala utvecklingen kan erbjuda förskoleverksamhet 

möjligheter att utforska naturvetenskap med hjälp av digitala verktyg. Förskolans 

styrdokument beskriver också att verksamheten ska anpassas till alla barn och att arbetet ska 

utgå ifrån barnens intressen samt att informationsteknik och multimedia kan användas som 

verktyg att finna kunskap (Skolverket, 2016a). 

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på förskollärarprogrammet har vi 

uppmärksammat att pedagoger ofta undviker användning av digital teknik. Vår iakttagelse har 

framförallt avspeglats hos den äldre generationen förskollärare och barnskötare, en generation 

som till skillnad från oss och barnen inte haft en uppväxt där digital teknik är en del av 

vardagen. 

 

I designen av studiens genomförande har variationsteori, utvecklingspedagogik och 

sociokulturellt perspektiv varit teoretiska utgångspunkter. Utifrån variationsteorin utsågs ett 

lärandeobjekt, vilket innebar det fenomen vi ville att barnen skulle få möjlighet att lära sig om. 

Vikström (2015) förklarar att lärandeobjektet definieras av de kritiska aspekter som barnet 

måste utskilja för att förstå det på ett specifikt sätt. När en individ urskiljer fler kritiska aspekter 

samtidigt utvidgas en komplexare förståelse för det specifika lärandeobjektet. För att iscensätta 

lärandeobjektet utformas lärandets akt som slutligen hjälper till att urskilja det förändrade 

kunskaperna om lärandeobjektet, detta kallas för det lärda lärandeobjektet.    

 

Utgångspunkten för den här studien är att modern teknik, som exempelvis Ipads, kan stödja 

förskolebarns lärande. Studiens mål är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar digitala 

verktyg kan medföra. Studien förväntas också ge oss erfarenheter inför vårt kommande yrke 

och kunna ge andra inspiration om hur ett arbete med att integrera teknik och 

naturvetenskap kan utformas.  

 

Arbetsfördelning 

I denna studie har vi valt att genomföra samtliga moment tillsammans. Detta för att vi ansåg 

att ett samarbete var fördelaktigt eftersom vi kompletterade varandra och delgav varandra 

insikter och reflektioner.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka möjligheter och utmaningar för hur digitala verktyg kan stödja barns 

naturvetenskapliga lärande. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur kan digitala verktyg användas för att synliggöra ett specifikt lärandeobjekts kritiska 

aspekter och därmed möjliggöra lärande? 

 

2. Hur ser relationen ut mellan det avsedda, det iscensatta och det lärda lärandeobjektet i en 

naturvetenskaplig aktivitet där digitala verktyg används? 
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Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi behandla förskolans historia fram till nutid gällande 

naturvetenskap och teknik. Det teoretiska ramverket för studien grundar sig i variations teori, 

sociokulturell teori och utvecklingspedagogik.  

 

Naturvetenskap och teknik i förskolans historia 

Vallberg Roth (2011) menar att lärande om och genom naturen redan i slutet av 1800-talet 

ansågs som en viktig del i barns utveckling. Redan innan förskolans styrdokument föreskrev 

naturvetenskapligt lärande i olika miljöer fanns en lång tradition av att framför allt använda 

utomhusmiljön för att utforska naturvetenskapliga fenomen. Vallberg Roth ger en historisk 

tillbakablick som beskriver hur bilden på barns utveckling och lärande inom barnomsorgen har 

förändrats. Synen på hur barn lär sig har gjort ett stort hopp från att tidigare ha varit att drilla 

barn till kunskap till att idag skapa lärandetillfällen tillsammans med andra och utgå ifrån barns 

olikheter och behov samt anpassa verksamheten efter det.  

 

Enligt Bjurulf (2011) är den största förändringen som skett under de senaste åren den digitala 

generationens sätt att kommunicera och söka kunskap. I olika medier framförs synpunkter om 

hur viktigt det är att barn och ungdomar utvecklar sitt kunnande och intresse för teknik. Detta 

med koppling till förespråkandet att ungdomar ska söka tekniska utbildningar för att sedan ta 

sikte på yrken som är tekniskt inriktade. Det bakomliggande motivet är att Sverige ska fortsätta 

vara ett konkurrenskraftigt land. Vi måste kunna hantera det teknikintensiva samhälle vi har 

idag, och här har förskolan en viktig roll att spela. Bjurulf lyfter fram forskning som visar att 

barn i förskoleåldern erövrar sina grundläggande kunskaper inom olika områden. Därmed blir 

de erfarenheter barn möter i förskoleåldern betydelsefulla för det livslånga lärandet. Att mötas 

av en positiv upplevelse av teknik ses därför som väldigt viktigt i och med hur samhället ser ut 

idag. 

 

Sundberg (2016) beskriver en lång tradition hos svensk förskola i arbetet med natur- och 

miljöfrågor. Ett arbete som pedagogerna genomför tillsammans med barnen genom olika 

vardagliga naturmöten, exempelvis utomhusvistelse, djur- och växtlära eller skogspromenader. 

I och med den teknikintensiva vardagen i samhället lyfter Bjurulf (2011) fram tekniksatsningen 

som gjorts inom skolan och förskolan. Regeringens syfte med revideringarna var att öka 

intresset för naturvetenskap, informations och kommunikationsteknik (IKT) och teknik och 

förstärkte därför dess roll i läroplanerna. I Pedagogiskt program för förskolan (Allmänna 

förlaget, 1987) som blev förskolans första styrdokument för hur den pedagogiska verksamheten 

kunde vägledas, fanns naturvetenskapen som innehåll i det så kallade ramverket. Läroplan för 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998), ersatte det pedagogiska programmet och kom att 

bli förskolans första läroplan. Även här fanns naturvetenskapen som ett strävansmål för barns 

utveckling och lärande. Förskolan skulle hjälpa barn att utveckla en förståelse för ett varsamt 

förhållningssätt till miljö och natur samt den egna delaktigheten i naturens olika kretslopp. År 

2011 trädde den nya läroplanen i kraft, Läroplanen har reviderats 2010 och 2016, 

revideringarna innebar kompletteringar och förtydliganden av vissa mål, däribland avsnittet 

om naturvetenskap som fick en större betydelse samt nya mål att sträva mot. I den reviderade 

upplagan av läroplanen fick även förskollärarna en tydligare roll i sitt ansvar för det 
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pedagogiska arbetet med barnen (Skolverket, 2016a; Sundberg, 2016). Enligt skollagen (SFS 

2010:800) ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande och utgå från en helhetssyn på 

barnet och dess behov. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) framhåller förskollärarens 

ansvar att utmana och stimulera barnens intresse för naturvetenskap och teknik.  

Barn och naturvetenskap 

Thulin (2011, s.40) använder begreppet “emergent science” och förklarar det som begynnande 

naturvetenskaplig kunskap. Hon menar att när barn lär naturvetenskap ska det i första hand inte 

handla om begreppsförståelse, fokus bör ligga på “the nature of science”. Det kan vara svårt 

för ett barn att förstå fenomen som exempelvis flyta-sjunka, så i stället för att fokusera på fakta 

om ett fenomen bör fokus snarare ligga på att introducera barn för innebörden av undersökning. 

Thulin förklarar att “emergent science” kan förstås som att skapa ett grundläggande intresse 

för undersökande och problemlösning av naturvetenskapliga fenomen. Vidare belyser hon att 

det i hög grad handlar om attitydskapande. Den kunskap som barn får erfara i tidig ålder ligger 

till grund för den sedermera mer komplexa förståelsen. Läroplanen för förskolan föreskriver 

att verksamheten ska inspirera barnen att utforska omvärlden (Skolverket, 2016a). Thulins 

(2010) studie visar att det är viktigt att barn redan i förskolan ska få möjlighet att utveckla 

förståelse för den värld vi lever i samt att få möjligheten att utforska ett fenomen som känns 

meningsfullt för dem. Ärlemalm-Hagsér (2008) hävdar att barn har ett stort intresse för 

naturvetenskap. Om en pedagog följer barnen ute på förskolegården kommer hen att se en 

massa naturvetenskapliga fenomen som fångar barnens intresse. Därefter kan pedagogen 

synliggöra och utmana till ett naturvetenskapligt lärande som känns meningsfullt och intressant 

för barnen. 

Förskollärarens förhållningssätt till naturvetenskapligt lärande 

Med koppling till förskollärarens tydligare roll i styrdokumenten menar Ärlemalm-Hagsér 

(2008) att det är av stor vikt att förskollärare har tillägnat sig kunskap om det specifika området 

inom naturvetenskapen som ska utforskas. Utan kunskap minskar möjligheterna att kunna 

utmana barns lärande, ett ansvar som Skolverket (2016a) tillskrivit förskollärare. Genom att 

förskollärare förstår vad barn ska få möjlighet att lära, kan hen lättare hjälpa barn att komma 

vidare i sin lärprocess. Viktiga aspekter att ha i åtanke är om barn ställer frågor som leder in på 

ett annat lärandeobjekt än det tänkta, eller hur läraren bemöter frågor som hen inte har svaret 

på. Thulin (2010) belyser möjligheten att barn tar upp en fundering som inte är enligt med den 

planering förskolläraren har. Hon menar att förskolläraren bör bearbeta barnens frågor som en 

medforskande pedagog om funderingarna kommer från barnen själva. Detta för att hjälpa dem 

att få svar på sina funderingar. Annars lämnas barn till sitt eget sökande av mening utan stöd 

av en vuxen.  

 

En viktig aspekt som Vikström (2016) lyfter fram angående förskollärares kunskaper om 

naturvetenskap är att hen inte behöver vara lärare i ämnet kemi för att kunna stödja barns 

lärande, det viktigaste är att ha ett reflekterande förhållningssätt och bra allmänbildning. Att få 

kunskap om några grundläggande begrepp och principer inom naturvetenskap kan räcka långt 

och därigenom ökar också möjligheterna att kunna visa och peka ut naturvetenskapliga 
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fenomen för barn. Generella kunskaper om naturvetenskap ökar möjligheten att pedagogen kan 

svara på barns frågor på ett bra sätt och dessutom utmana barn vidare i sitt utforskande.  

 

Thulin (2011) menar att forskning visar ett minskat intresse hos elever att söka 

naturvetenskapliga studier. Enligt Ekstig (2002) kan detta ändras genom att tidigt lägga 

grunden för att uppmuntra det livslånga lärandet gällande naturvetenskap genom att ge 

praktiska och roliga erfarenheter där barnens emotionella och sociala kompetenser får komma 

till uttryck. För att denna förändring ska ske behövs förskollärare inom det naturvetenskapliga 

kunskapsområdet eftersom att förskolan är det första steget i skolväsendet och lägger grunden 

för kommande utbildning. Thulin (2011) framhåller vikten av att barn möts av positiva 

förebilder bland sina lärare för att ett grundläggande intresse för naturvetenskap ska skapas. 

Hon menar att interaktionsmönstret mellan vuxna och barn är av betydelse för hur och vad barn 

lär sig.  

 

Några betydelsefulla aspekter för naturvetenskapligt lärande är att barnens nyfikenhet och 

intresse ska ligga till grund för det naturvetenskapliga arbetet i förskolan. En viktig del för att 

utforska naturen är leken, därför bör förskolläraren ge barnen möjlighet att leka i naturen för 

att lära om och med den. Genom att pedagogerna i förskolan arbetar med att utmana barns 

föreställningar och teorier om naturvetenskap skapas möjligheter för barnen att förstå världen 

de lever i. I takt med barnens ökade kunskaper kan de få nya funderingar och använda sin nya 

kunskap till att möjliggöra vidare utforskande och fördjupning av kunskaper (Ärlemalm-

Hagsér, 2008).  

Digital teknik i förskolan 

Förskolans läroplan har genomgått ett flertal revideringar för att tydliggöra teknikens roll. 

Arbetet med att tydliggöra uppdraget är inte färdigt, Skolverket har formulerat en nationell 

strategi för att nå en digitalisering av förskolan år 2022. Denna digitalisering ska bidra till en 

förbättrad och effektivare verksamhet. En viktig faktor som framförts för att uppnå detta är att 

det finns tillräcklig digital kompetens hos personalen. Samtidigt måste det finnas tillgång till 

en bredd av olika digitala verktyg för att digitaliseringens potential ska utnyttjas till fullo i det 

pedagogiska arbetet (Skolverket, 2016b). Barn och ungdomar använder IKT allt mer och övar 

därigenom upp sin kompetens inom området. Forskning visar att användandet av IKT skiljer 

sig åt för pojkar och flickor, bland annat att pojkar ägnar sig åt mer tidskrävande aktiviteter än 

flickorna (Rasmusson, 2014). I relation till läroplanen (Skolverket, 2016a) som föreskriver att 

flickor och pojkar ska få samma möjligheter att utveckla olika förmågor och kunskaper blir 

därför ett jämställt förhållningssätt en viktig uppgift för pedagogerna. I en samhällsutveckling, 

där barn ska ses som aktiva deltagare menar Wahlström (2015) att det är viktigt att förskolan 

uppmuntrar barnen i deras intresse att använda olika digitala verktyg. I enlighet med läroplanen 

(2016a) ligger det därför ett ansvar hos pedagogerna att kunna lägga grunden till att barnen 

förvärvar de kunskaper som behövs hos samtliga individer i samhället. 
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Två sidor av den digitala tekniken 

Det har pågått en diskussion huruvida den digitala tekniken kan fungera som ett inslag i 

förskolans verksamhet. Klerfelt (2007) ifrågasatte datorns roll som medierande verktyg i en 

pedagogisk praktik i förhållande till individens förmåga att hantera och behärska det. Hon 

menade därför att datorn som verktyg både kan begränsa och stötta verksamheten. Lindahl och 

Folkesson (2012) problematiserar huruvida den digitala tekniken i förskolan är vän eller fiende. 

Å ena sidan ser de att barnen riskerar att bli medieberoende och påverkas negativt av de normer 

som sänds ut via alla medier som barnen kommer i kontakt med. De ifrågasätter om detta är 

något förskolan ska bidra med då förskolan är en plats för att bygga sociala relationer med 

människor, inte med datorer. Å andra sidan menar Lindahl och Folkesson att samhället 

utvecklas i takt med ny teknik och att förskolan måste börja implementera digital teknik i den 

befintliga verksamheten för att hänga med i utvecklingen.  

 

Ljung-Djärf (2008) menar att förskolans personal inte kan anta att barnen har tillgång till 

multimedia hemma. Förskolan har en roll att utveckla barnen till digitalt kompetenta 

medborgare. Ur en politisk synvinkel, förklarar Ljung-Djärf och Tullgren (2009), att IKT 

infördes i utbildningssystemet som lärandets och framtidens redskap med tankar och visioner 

om att barnen skulle lära sig bättre, snabbare och mer. Nilsen (2014) belyser en aspekt av barns 

användande och innehav av datorplattor. Nilsen visar på en koppling till föräldrarnas inkomst 

och yrke. Hos välutbildade och högavlönade familjer är det avsevärt vanligare att äga en eller 

flera datorplattor, till skillnad från familjer med låg socioekonomisk status. Med detta som 

grund förekommer ofta argument om hur förskolan kan fylla en funktion där barn, oavsett 

bakgrund, får möjlighet att erövra nödvändiga kunskaper och färdigheter för att fungera i det 

digitala samhälle som finns idag.  

 

Nilsen (2014) menar vidare att det är det inte längre är en fråga om förskolan ska arbeta med 

digitala redskap som medel för lärande utan snarare en fråga hur arbetet ska genomföras. Idag 

behövs digital kompetens för att kommunicera, både privat och inom diverse olika yrken. 

Därför ses införandet av digitala medier i förskolan mestadels positivt då barn redan i ung ålder 

får lära sig om och med ny teknik. En gemensam slutsats blir att förskolan ska arbeta med ny 

teknik, det är personalen i förskolan som ansvarar för att arbetet med tekniken främjar och 

utvecklar barnens lärande (Diaz, 2014; Lindahl & Folkesson, 2012; Ljung-Djärf, 2008; Nilsen, 

2014.) 

Ett digitalt paradigmskifte 

I den svenska förskolan fick datorn i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet en roll som 

ett vanligt förekommande inslag i verksamheten. I och med detta uppdagades en del oklarheter 

och motstridigheter hos förskolans personal, en utmaning som de fick i uppdrag att hantera. En 

problematik som framkom hos personalen på förskolan var hur kunskap och tillgång till teknik 

skapar skiljelinjer mellan individers förutsättningar att använda den (Ljung-Djärf & Tullgren, 

2009). Med koppling till individers förutsättningar gör Nilsen (2014) skillnad på digitalt 

infödda och digitala immigranter. De digitalt infödda är barn och ungdomar som fötts efter 

intåget av digitala och högteknologiska redskap, medan immigranterna har skaffat sina digitala 

och teknologiska kunskaper senare i livet. För immigranterna innebär detta att de inte kommer 
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att hinna ikapp de barn och ungdomar som fötts in i den teknologiska världen. Det anses 

nödvändigt att lärare anpassar och ändrar undervisningssätt för att kunna fånga intresset hos 

den nya generationen (ibid).  

 

Ljung-Djärf (2008) och Ljung-Djärf och Tullgren (2009) synliggör ett samband mellan hur 

pedagoger agerar gällande digital användning i förskolan och deras kunskap och attityder. De 

äldre förskollärarna ansåg att arbetet med IKT var svårt och ett hinder för andra viktigare 

aktiviteter. De verksamma förskollärarna tenderade att använda datorn som tidsfördriv mellan 

planerade aktiviteter eller som barnpassare när pedagogerna inte kände att de räckte till. Det 

fanns även digitala immigranter som framhöll datorn som ett otroligt verktyg och en resurs för 

lärande. Dessa lärare satt med barnen och använde datorn som ett komplement till den övriga 

verksamheten utan att ersätta datorn med något annat. Dock visade praktiken ofta att lärarna 

kopplade ihop datoranvändning med nöje och främst arbetade med hur de skulle begränsa 

datoranvändningen. Emellertid hävdar Nilsen (2014) att denna problematik inte kommer att 

förbli relevant eftersom vi går mot en framtid där samtliga människor växer upp i ett samhälle 

som är digitalt och teknologiskt. 

Kombinera naturvetenskap och IKT  

Digitala verktyg har under de senaste decennierna fått en allt mer betydande roll i skolans värld. 

Inom skilda åldersgrupper och de allra flesta ämnesområden ses digitala resurser som 

pedagogiska verktyg (Lindstrand & Åkerfeldt, 2009). Fridberg och Redfors (2016) ställer sig 

frågan om vilken pedagogisk potential datorplattor har och hur den kan användas för barns 

lärande i förskolan. Detta med koppling till den tvetydiga debatten mellan skolutvecklare, 

barnläkare och experters åsikter om datorplattans påverkan på barnens utveckling och hälsa. 

Dessa är frågor som forskningen ännu inte kan ge svar på och troligtvis kommer det att dröja 

många år innan frågorna är besvarade. Friberg och Redfors kan trots det presentera positiva 

förslag på hur barns lärande om naturvetenskap kan utvecklas och främjas med hjälp av digitala 

verktyg i förskoleverksamheter. De menar att användandet av digitala verktyg som exempelvis 

en datorplatta omedelbart fångar barnens intresse, den fungerar som en samlingspunkt och är 

dessutom ett redskap de flesta barn är bekväma med att hantera. Genom utvecklingen av 

pekskärmar blir datorplattan ett enkelt verktyg att använda, även för de yngre barnen i 

förskolan.  

 

Ljung-Djärf (2008) belyser de olika förhållningssätt pedagoger har i arbetet med att kombinera 

digitala verktyg och ett visst ämnesinnehåll. Å ena sidan finns det lärare som visar oro inför 

implementeringen av digitala verktyg i förskolans verksamhet. Det finns en rädsla att den ska 

ses som en barnpassare som istället för att främja snarare hämmar barns kreativitet och lärande. 

Å andra sidan finns det lärare som ser potential i sådana resurser. Dessa pedagoger ser snarare 

hur det kan fungera som ett instrument som utvecklar förståelsen för exempelvis 

naturvetenskap. 

 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) ska arbetet i barngruppen vara roligt och skapa 

grunden för ett livslångt lärande. Dessutom ska leken och lärandet ha en betydande roll i hela 

verksamhetens utformning. Det ska vara roligt för barnen och deras intressen ska ständigt 
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finnas som grund för de vardagliga aktiviteterna. I förhållande till detta ställer Ljung-Djärf och 

Tullgren (2009) frågan vad som uppfattas som lek i förskolan. Lek och dator har i förskolans 

verksamhet fått samma uppgift att vara lärandets redskap både i politisk retorik och i 

styrdokument. Detta är däremot något som ifrågasätts med tanke på den kultur om lek som 

förskolan dominerats av i många år. Läroplanen (Skolverket, 2016a) förespråkar att leken ska 

genomsyra verksamheten och Ljung-Djärf och Tullgren (2009) hävdar att när datorn placeras 

i leksammanhang kommer den också bli värderad utifrån vad som anses vara lekens norm. En 

viktig fråga personalen måste ställa sig handlar om vad ett lärande redskap skulle kunna vara i 

förskolan. Datorplattans förmåga att fånga barnens intresse och hur det dessutom är ett verktyg 

som kan stödja barnens lärande borde vara en självklarhet (Fridberg & Redfors, 2016). 

Studiens teoretiska ramverk 

Nedan beskrivs studiens teoretiska ramverk som utgår från utvecklingspedagogik, 

variationsteori och ett sociokulturellt perspektiv. Valet av utvecklingspedagogik grundar sig i 

förståelsen av barn som lekande och lärande individer, där det ena föder det andra. För att 

barnen ska kunna utveckla leken behövs ny kunskap och leken behövs för att barnen ska ta till 

sig och göra kunskapen till sin egen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Ekstig 

(2002) beskriver naturvetenskapen som komplicerad och för att förstå den måste vi organisera 

tänkandet för att man inte kan tänka på allt på en gång. Att vi som pedagoger riktar barnet mot 

ett angeläget kunskapsstoff är en av utvecklingspedagogikens grundpelare. Liksom 

utvecklingspedagogiken utgår variationsteorin från barns erfarenheter om hur och vad som ska 

läras. Variationsteorin blir därför en lämplig teoretisk utgångspunkt i vår studie. 

 

Utifrån den sociokulturella teorin uppfattas arbetet med digitala verktyg som en social praktik 

där samspel och relationsskapande sker både direkt och indirekt mellan barn och barn samt 

barn och pedagog och barnet och verktyget. Erfarenheter om det naturvetenskapliga objektet 

utbyts genom att använda digital teknik som verktyg. I och med digitala verktygs 

implementering i förskolans verksamhet är det sociokulturella perspektivets syn på miljön, 

sociala relationer och artefakter av betydelse för studien. Artefakter är en produkt som är 

skapad av människan och i vår studie är digitala verktyg centrala artefakter. 

Variationsteori 
Variationsteori grundar sig i att variation är avgörande för lärande. I undervisning måste olika 

exempel på samma sak visas för att kunna urskilja likheter och skillnader. För att veta vad 

något är, måste vi veta vad det inte är. Ett exempel på detta är om du bara hört svenska hela 

livet kan du inte veta vad svenska innebär det är helt enkelt språk för dig (Lo, 2014).  

 

Ett centralt begrepp inom variationsteori är lärandets objekt. Vikström (2015) beskriver 

begreppet som den specifika förmåga barn eller elever ska få möjlighet utveckla. När läraren 

väljer lärandeobjektet kan hen inte bara välja ut ett ämne eller ett läroplansmål. Lärandets 

objekt definieras av de kritiska aspekter som barnet måste urskilja för att förstå det på ett 

specifikt sätt. Hen måste då ta reda på och ha i åtanke hur barnet förhåller sig till 

lärandeobjektet, vilka kritiska aspekter en viss barngrupp urskiljer. Vikström förklarar detta 

som det barnen måste få möjlighet att urskilja för att åstadkomma den förståelse som 
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eftersträvas. När barn har urskilt kritiska aspekter som inte urskilts tidigare har barnets 

förståelse för fenomenet utvecklats. När fler kritiska aspekter urskiljs samtidigt har det 

kunnande som fanns från början utvidgats och en komplexare förståelse för ett specifikt 

lärandeobjekt uppnåtts. Vad som utgör kritiska aspekter för ett visst lärandeobjekt i en viss 

barngrupp måste avgöras från fall till fall. En barngrupp kanske kan urskilja två kritiska 

aspekter av ett visst fenomen. Det blir då lärarens uppdrag att synliggöra de kritiska aspekter 

som just denna barngrupp inte har kunnat urskilja.  

 

När ett lärandeobjekt är fastställt och barnens förförståelse är undersökt kan läraren iscensätta 

lärandeobjektet, detta kan inom utvecklingspedagogiken även kallas för lärandet akt 

(Vikström, 2015). Gustavsson (2016) förklarar att man i lärandets akt måste ställa lärandets 

objekt i kontrast med något, för att kunna visa vad något är och inte är. Detta anses som 

nödvändigt för att lärande ska kunna ske. Lo (2014) förklarar att lärande inom variationsteorin 

innebär att kunnandet om ett fenomen har förändrats, detta kallas för det lärda eller erfarna 

lärandeobjektet. Genom att bara utföra en aktivitet utan att undersöka förkunskaper kan man 

inte säkerställa att lärande har skett eftersom det inte visar på ett förändrat kunnande eller en 

förändrad förståelse. 

Sociokulturell teori  
Inom det sociokulturella perspektivet anses barns utveckling vara en social process. Barnen 

föds in i en värld som är formad av historiska och kulturella händelser som skett före barnets 

födsel (Hundeide, 2006). Hundeide menar att till skillnad från stadieteorier utgår den 

sociokulturella teorin från att barnet kan utvecklas på många olika sätt. Detta beskriver 

Hundeide som att barnets utveckling är som en resa i ett kulturellt landskap där det finns flera 

stationer eller vägskäl där barnet har möjlighet att byta riktning och komma in på nya spår. 

Emellertid finns det inom olika samhällen typiska spår beroende på barnets sociala position 

och bakgrund. 

 

Kulturella redskap och artefakter är viktiga delar av hur barnet påverkar och blir påverkade av 

sociala relationer och miljö (Hundeide, 2006). Vidare förklarar Jakobsson (2012) att vi 

människor använder artefakterna och kulturella produkter för att kunna agera och tänka. Inom 

den sociokulturella teorin är en central tanke att människan interagerar med sina kulturella 

produkter och att de både påverkar och för lärandeprocesserna framåt. Hundeide (2006) 

förklarar att man förut trodde att dessa kulturella redskap och artefakter enbart gällde tal och 

skriftspråk, men tillägger att det även gäller för nya artefakter som datorn. Människan avgör 

hur artefakten datorn används och påverkar i sin tur hur den kan användas av andra människor. 

Jakobsson (2012) förklarar det som att artefakten och användaren är sammankopplade i en så 

kallad ömsesidig relation där båda delarna har en förmåga att påverka varandra i handling, 

tänkande och utveckling.  

 

Jakobsson (2012) framhåller alltså artefakternas betydelse för människans handlingar och 

tankar, vidare menar han att förmågan att använda dessa framförallt utvecklas i olika sociala 

sammanhang som individen möter i sin omgivning. Dessa sammanhang, eller situationer som 

leder till utveckling kallas inom sociokulturell teori för den proximala utvecklingszonen. Det 
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innebär att vuxna eller barn interagerar med varandra och även lär av varandra. Det är mycket 

som tyder på att samtliga deltagare erövrar nya kompetenser och kunskaper genom interaktion 

med varandra. Genom att vi lyssnar till andra människors tankar approprieras nya sätt att se på 

världen. Gemenskap och relationer anses också som en viktig komponent för barns utveckling 

och lärande (ibid). Hundeide (2006) menar att barn föds som sociala varelser där aktiviteter 

och kommunikation med andra är viktig för att de ska kunna lära av andra som är mer 

kompetenta inom ett visst område. Barnen är deltagare i en kulturell gemenskap där barnet är 

en aktiv partner i sociala relationer. Detta är något Thulin (2006) förstärker genom att förtydliga 

barnets roll som socialt och miljöpåverkat, hon anser att människan lär och agerar utifrån hur 

en kontext upplevs och tolkas.  

 

Utvecklingspedagogik  
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskriver utvecklingspedagogikens sätt att 

se på barn som “det lekande lärande barnet”. Barnet är sålunda inte ett lekande eller ett lärande 

barn, hen är en person som leker och lär samtidigt, det ena föder det andra. 

Utvecklingspedagogiken innebär inte att barnen spontant och helt oberoende av pedagogerna 

utvecklas i förskolan. Pramling Samuelsson och Pramling (2015) ger exempel på hur viktig 

läraren är inom utvecklingspedagogiken genom att förklara att barn inte kan leka och fantisera 

om något som de inte har erfarenhet av. Ett barn kan exempelvis inte leka affär om hen inte har 

någon erfarenhet av vad en affär är. Följaktligen blir lärarens uppgift att ge barnen möjlighet 

till nya erfarenheter samtidigt som förskolläraren arbetar målmedvetet mot läroplanen. Detta 

ska ske i samband med att läraren visar följsamhet till barnen, deras värld, intressen och 

upptäckter.  

 

Centralt för utvecklingspedagogiken och variationsteorin är att lärandets objekt och akt ses som 

oskiljbara. Pramling Samuelsson och Pramling (2015) förtydligar detta genom att förklara att 

när barnet urskiljer något i världen förändras världen för barnet. Barnets förståelse blir en del 

av dess personlighet och kunskapen blir personifierad. Utifrån ett utvecklingspedagogiskt 

synsätt anses därmed inte att vuxna kan föra över kunskap till barnen, utan barnen måste få 

vara med att skapa kunskapen för att göra den till sin egen i leken. I likhet med variationsteorin 

är ett av utvecklingspedagogikens antagande att tillvarata barns perspektiv, deras teorier om 

världen och göra dessa synliga genom variation och urskiljning. Utvecklingspedagogiken 

fokuserar på delar inom specifika lärandeobjekt för att sedan bygga ut förståelsen för helheten, 

centralt är att läraren riktar barnen mot det specifika. I relation till variationsteorin kan detta 

liknas med de kritiska aspekter som finns hos lärandeobjektet där urskiljning av fler kritiska 

aspekter bygger ut förståelsen för helheten. 

 

Fasförändring  
Denna studie fokuserar på begreppet smältning. En förståelse för begreppet smältning innebär 

i detta fall att barnen får möjlighet att bli medvetna om molekylernas rörelse och existens i en 

fasförändring. Thulin (2011) belyser studier som visar hur användning av metaforer kan skapa 

kopplingar mellan gamla erfarenheter och nya. Naturvetenskapens modeller är metaforiska och 

används för att beskriva och förklara skeenden som är osynliga för oss (Helldén, Högström, 
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Karlefors, Jonsson & Vikström, 2015). På samma sätt kan modeller som skapas med digitala 

verktyg betraktas som metaforiska beskrivningar av till exempel det som händer när is smälter. 

Thulin (2011) problematiserar däremot antropomorfistiska metaforer som innebär att ge 

omänskliga ting mänskliga egenskaper. Ett exempel på detta hade kunnat vara om 

förskolläraren börjar prata om vad vattenmolekylen ska äta till lunch. Det naturvetenskapliga 

lärandeobjektet förvanskas då i situationen och istället för att vara en liknelse som främjar 

förståelse hämmas det naturvetenskapliga lärandet.  

 

Ett fenomen som alla barn i förskolan har stött på är begreppet smälta. Exempelvis när vattnet 

i frysen blir till is, när den blöta overallen i torkskåpet blir torr eller när snön som följt med in 

från utevistelsen smälter och blir till vatten (Helldén et.al, 2015). Detta är alltså exempel på när 

ett ämne övergår från fast till flytande form, vilket kan uppfattas som abstrakt för barnen. 

Genom användandet av digitala verktyg som medel för att konkretisera det abstrakta inom 

fenomenet fasförändring kan kritiska aspekter synliggöras. Helldén et.al menar att pedagoger i 

förskolan ska förklara utifrån ett perspektiv som är mest relevant för den rådande situationen. 

Helldén et.al beskriver att små barn ofta visar på en uppfattning där de bokstavligen tror att 

vattnet som torkar har försvunnit eller sugits in i underlaget. Troligen är detta svårt att förstå 

eftersom det är en process som är svår och långdragen att visuellt se. Med hjälp av digitala 

verktyg går det att skapa modeller som kan vara till hjälp att förstå abstrakta fenomen. 

Förskolans läroplan föreskriver att barn ska få möjligheten att utveckla sin förståelse för 

fysikaliska fenomen, vattnets fasförändringar är ett exempel på ett sådant fenomen. Vidare 

föreskriver läroplanen att multimedia kan användas såväl i skapande processer som i 

tillämpning.  
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Metod 

Den här studien är av kvalitativ karaktär. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) 

förklarar att i kvalitativ forskning vill man studera hur människor upplever och uppfattar 

omvärlden. En kvalitativ forskningsmetod söker en djupare förståelse för något. Denna 

förståelse kan utgöras av en mindre mängd information, exempelvis med en mindre grupp 

deltagare i en studie med få undersökningstillfällen. 

Urval 

Eftersom studien är beroende av barns deltagande samarbetade vi med en förskola. Urvalet 

gjordes från en avdelning där barnen var fyra och fem år gamla. Deltagarna i studien valdes ut 

genom ett slumpmässigt urval. Valet att genomföra ett slumpmässigt urval baserades på att vår 

studie inte är beroende av barnens tidigare erfarenheter och intresse för fasförändringar. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att för studier där ett litet antal personer medverkar lämpar sig 

ett slumpmässigt urval. Detta för att ett slumpmässigt urval ökar chansen att få en spridning av 

intressen och kunskap. Därmed blir en liten studie mer tillförlitlig med hjälp av ett 

slumpmässigt urval än en studie med ett riktat urval. Barnens vårdnadshavare fick ge skriftligt 

samtycke till studien och utifrån det lottade vi ut åtta deltagare. Därefter tillfrågades samtliga 

barn om de ville delta. Ett av barnen tackade nej och nytt barn blev slumpmässigt utvalt och 

tillfrågat.   

Dokumentationsverktyg 

Eftersom vi ville analysera relationen mellan det avsedda, det iscensatta och det erfarna 

lärandeobjektet dokumenterades hela forskningsprocessen med hjälp av filminspelning med 

Ipad. Detta innebar att såväl undersökningen av barnens förförståelse och de aktiviteter som 

utfördes i barngrupp filmades. Detta överensstämmer med Bjørndal (2005) som påpekar att 

analysarbetet underlättas med hjälp av filminspelning eftersom den är mer objektiv och bevarar 

detaljrikedomen i aktiviteterna. Andra fördelar med videodokumentationer som Eidevald 

(2013) framhåller är hur samspel mellan individer och teknik fångas upp i sekvenserna samt 

möjligheterna att se dessa obeg6ränsat antal gånger. Samtidigt menar Eidevald att det är viktigt 

att vara medveten om videokamerans begränsningar, inspelade sekvenser är inte situationen 

precis som den var, det händer troligtvis saker före sekvensen som har betydelse för agerandet 

i situationen. 

  

I samband med dokumentationer belyser Vallberg Roth (2014) olika aspekter att tänka på vid 

registrering, exempelvis att alla dokumentationer utformas från något teoretiskt perspektiv eller 

intresse. Vår teoretiska utgångspunkt hjälpte oss att fokusera på det som var centralt för våra 

forskningsfrågor; lärandeobjektets olika delar och relationen mellan dem. Med koppling till 

Vallberg Roths resonemang framhåller Eidevald (2013) att analyser av dokumentationer aldrig 

kan ses som neutrala, det kommer nämligen bli olika resultat beroende på vilken teoretisk grund 

man utgår ifrån.  
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Deltagande observation 
Inom pedagogik ses observationen som en uppmärksam iakttagelse, läraren är koncentrerad 

och försöker observera något av pedagogisk betydelse (Bjørndahl, 2005). I den här studien 

används observationen som verktyg för att kunna identifiera svårigheter och möjligheter med 

digitala verktyg som medel för naturvetenskapligt lärande. Observationerna kom att generera 

kunskap om hur pedagoger utformar naturvetenskapligt utforskande med IKT som medel. 

 

Deltagande observationer erkänner pedagogen som deltagare i aktiviteten (Fangen, 2005). 

Bjørndahl (2005) hävdar att rollen som observatör ska utgå ifrån vilken utsträckning läraren 

ska delta i den sociala situation som observeras, samt i vilken utsträckning läraren är öppen om 

observatörsrollen. En deltagande observation möjliggör en inblick i barns perspektiv, det vill 

säga barnens erfarenheter och det som visar sig för barnen (Fangen, 2005; Svenning, 2011). 

Fangen (2005) menar att om forskaren har inblick blir denne mer engagerad och kan skriva om 

sitt valda fält med mer kunskap och större inlevelse än vad någon som observerat utifrån skulle 

kunna göra.  

 

Vi valde en hög grad av öppenhet i observationen som enligt Bjørndahl (2005) innebär att 

läraren informerar barnen vad som ska observeras, varför det ska observeras och med vilket 

verktyg det ska observeras. Detta gjordes genom att vi verbalt berättade för barnen att vi ska 

dokumentera vad de säger genom att använda Ipaden som videokamera. Därefter berättade vi 

att filmen kommer att användas till att planera en aktivitetsserie och slutligen se om de upptäckt 

något nytt. Bjørndahl poängterar att den öppna och deltagande observationen kan påverka 

lärarens objektivitet och barnens agerande. Däremot hävdar både Eidevald (2013) och Fangen 

(2005) att man aldrig kan vara helt objektiv i sina observationer, vi präglas alltid av den 

teoretiska grund som vi står på. Genom att vara öppen med sin teoretiska utgångspunkt ges 

möjligheten att vid analysen problematisera och utmana de dominerande diskurser som studien 

utgår ifrån och därmed minska problematiken med att icke vara objektiv.  

 

Den höga graden av öppenhet med vad och hur något observeras skulle kunna medföra att 

situationen blir konstlad i och med att barn och pedagog är medveten om kameran och därmed 

vill visa sig från sin bästa sida. Att vara öppen med vad som ska observeras och hur det ska 

göras är för att studien ska genomföras ur etiskt perspektiv. Kvale och Brinkmann (2009) 

problematiserar om barn kan ge vad som räknas som informerat samtycke. Vi utgick ifrån att 

ge barnen de bästa möjligheterna för att komma så nära ett informerat samtycke som möjligt 

genom att med öppenhet förklara alla delar i vår studie.  

Barnintervju 

I vår studie genomfördes gruppintervjuer med studiens urvalsgrupp. Detta skedde i samband 

med att vi ville undersöka barnens förförståelse för fenomenet smälta. Valet att genomföra 

intervju baserades på Bjørndahl (2005) som menar att intervjuer ger möjligheten att förstå 

någon annans perspektiv. Det kan även fungera som ett komplement till deltagande 

observation för att få möjligheten att upptäcka detaljer som hade kunnat förbises vid enbart 

deltagande observation. Helldén et al. (2015) poängterar att barns tidigare erfarenheter har 

betydelse för hur de bildar en uppfattning till ny information. Vidare menar Bjørndahl att 
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intervju kan fungera som ett redskap för läraren att få information för att läraren sedan kunna 

ge information i form av undervisning.  

 

Etiska forskningsprinciper 

Den viktigaste forskningsetiska principen är att deltagarna i studien får ge sitt samtycke att 

delta. Barnen blev tillfrågade om de ville eller inte ville delta i aktiviteterna, vi läste även av 

barnens icke verbala uttryck som kunde tyda på att de inte ville vara med. Det är viktigt att 

barnen får information om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande i undersökningen, 

Vetenskapsrådet (2002) föreskriver detta som samtyckeskravet. Eftersom att studien 

genomförs i en barngrupp har vårdnadshavarna fått ge sitt samtycke till att deras barn skulle 

medverka i studien. Detta skedde via ett samtyckesbrev (se bilaga 1) där villkoren för studien 

beskrevs, hur barnets identitet kommer skyddas enligt konfidentialitetskravet (ibid). Både barn 

och vårdnadshavare hade möjlighet att dra sig ur när som helst. Nyttjandekravet och 

informationskravet som Vetenskapsrådet föreskriver kommunicerades i samtyckesbrevet till 

vårdnadshavarna samt som verbal information till barnen. Detta innebar att alla deltagande i 

studien gjordes medvetna om att datamaterialet endast skulle användas för forskningsändamål 

(ibid). Förskolechefen på förskolan informerades och gav sitt godkännande för undersökningen 

innan barn och föräldrar kontaktades, detta är ett moment i forskningsprocessen enligt Löfdahl 

(2014). 

Undersökning av förförståelse 

Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån både utvecklingspedagogiken och variationsteorin där 

barns tidigare erfarenheter spelar en betydande roll. Därför planerade vi in intervjutillfällen i 

grupp för att ta reda på barnens förförståelse om vattnets fasförändring från fast till flytande. 

Vi delade upp deltagarna i två grupper med fyra barn i varje och höll enskilt i varsin 

gruppintervju. För att kunna videodokumentera gruppintervjuerna placerade vi varsin Ipad på 

hylla. Detta möjliggjorde att vi kunde filma alla deltagare utan att vi själva behövde hålla i 

Ipaden.  Inför en intervju är det viktigt att vara förberedd, Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att för att frågorna ska ha relevans måste intervjuaren vara bekant med området. Därför hade 

vi läst in oss på vattnets fasförändringar. Vi hade med oss ett isblock för att konkretisera 

undersökningen för barnen. Intervjuerna bestod av två gruppintervjuer där vi ställde öppna 

frågor om vattnets fasövergång från fast till flytande. Thulin (2010) beskriver att öppna frågor 

stimulerar barnen till att sätta ord på sina tankar och visa den förståelse barnen har för det 

naturvetenskapliga fenomenet. Därmed passar denna metod då målet var att synliggöra barnens 

förförståelse.  

 

Med koppling till vår forskningsfråga om kritiska aspekter utgick vi från frågan ”Vad tror ni 

kommer att hända med isblocket?”. Frågan möjliggjorde för oss att undersöka vilka kritiska 

aspekter som just de här grupperna urskilde när det gäller fenomenet smälta. Beroende på 

barnens svar ställdes följdfrågor och båda gruppintervjuerna blev ungefär fem minuter. 
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Genomförande 

Studiens iscensatta lärande bestod av nedanstående moment. Samtliga moment genomfördes 

med totalt fyra barn från de åtta ursprungliga deltagarna i urvalsgruppen. Detta berodde på ett 

bortfall på fyra personer där tre var hemma på grund av sjukdom och en valde att hoppa av 

studien. Alla aktiviteter förutom slutaktiviteten – filmskapande i applikationen PuppetPals 

gjordes i helgrupp. Slutaktiviteten fick barnen göra två och två.  

Smältning i fast motion 

För att kunna besvara barnens egna funderingar om smältningsprocessen och konkret 

synliggöra mängden vatten som blir av det smälta isblocket gjordes en fast motion film. Denna 

film visades på förskolans projektor.  Filmen gjordes genom att ta samma isblock som användes 

i undersökningen av förförståelsen och sedan fotografera smältningsprocessen i ett tidsintervall 

på fem minuter, slutprodukten blev en film på 15 sekunder. Applikationen iMotion 

möjliggjorde för barnen att se en annars långdragen process i en kortare film. När fast motion 

filmen visades för barnen dokumenterades deras reaktioner och samtal med videoinspelning 

som blev två och en halv minut. Vi agerade båda som pedagog och Ipaden stod på ett stativ där 

hela situationen kunde fångas.  

Att närma sig vattenmolekylens storlek 

Efter filmen i fast motion fick barnen undersöka isbitar med hjälp av ett digitalt mikroskop, 

detta eftersom vi ville ge barnen möjlighet att komma närmare upplevelsen av hur små 

vattenmolekyler är. Vidare förklarade vi för barnen att även om vi kan se jättenära på isen med 

mikroskopet är molekylerna så små att vi ändå inte kan se dem. Slutligen visade vi en modell 

på en vattenmolekyl och förklarade att hela isbiten är gjord av jättemånga sådana. Ipaden som 

var uppställd på ett stativ videodokumenterade hela aktiviteten som tog sju minuter. 

Vattenmolekyllek  

För att konkretisera vattenmolekylernas rörelse förkroppsligade vi detta genom en lek där 

urvalsgruppen fick vara vattenmolekyler som förändrades från fast till flytande form. Den gick 

ut på att barnen tillsammans med pedagog 1 samlades på en kvadratisk matta. På mattan skulle 

deltagarna först dramatiseras som isblockets molekyler, som är tätt sammankopplade. Här 

instruerade pedagog 2 deltagarna att stå still nära varandra och hålla varandras händer. Pedagog 

2 fortsätter instruera barnen som leker att de är vattenmolekyler att det blir varmare och att de 

därför ska börja röra på sig fritt och släppa varandras händer. Lekens moment upprepades 

flertalet gånger. Efter leken genomfördes en videodokumenterad intervju som tog två minuter, 

samtliga barn fick tillsammans återberätta vad de just lekt. 

Slutaktivitet - Filmskapande i PuppetPals  

Som avslutande aktivitet i lärprocessen ville vi se hur barnens relation till det avsedda 

lärandeobjektet hade förändrats i och med de hittills iscensatta lärandeaktiviteterna och om en 

digital animation ytterligare kunde utveckla förståelsen. Barnen fick två och två möjlighet att 

skapa en digital berättelse i applikationen PuppetPals om molekylernas rörelse i en 

smältningsprocess. I applikationen väljs bakgrunder, dessa kan man fotografera själv. 

Bakgrunderna vår film bestod av skärmdumpar av smältningsprocessen från fast motion filmen 

(se figur 1). I applikationen kunde barnen lägga till karaktärer, i barnens film var dessa 
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karaktärer modeller av vattenmolekyler (se figur 2). Dessa karaktärer animeras i applikationen 

genom att barnen rör på dem och kan kommentera det som händer, kommentarer som även 

spelades in. Barnen berättade om molekylernas rörelse i förhållande till den del av 

smältningsprocessen som bakgrunden visade. För att kunna urskilja ett förändrat kunnande fick 

barnen liknande frågor under filmskapandet gång som de fick under gruppintervjun vid 

undersökningen av förförståelsen. Barnens filmer blev vardera cirka en minut. Under 

filmskapandet i PuppetPals satt en pedagog och interagerade med barnen och den andra 

pedagogen filmade aktiviteten.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2- visar karaktärer av vattenmolekyler 

 

Bearbetning av data 
Följande avsnitt är uppdelat i analys av förförståelse och analys av genomförande och 

slutaktivitet. Analysen av förförståelsen låg till grund för planeringen av genomförandet men 

även för att se relationen mellan det avsedda, det iscensatta och det lärda lärandeobjektet. Alla 

transkriberingar i studien innehållet fiktiva namn på deltagarna.   

Analys av förförståelsen 

Båda videodokumentationerna från undersökningen av förförståelsen transkriberades till text. 

Vi utgick från Håkanssons (2013) fyra komponenter för analys för att bearbeta vårt 

datamaterial, dessa fyra komponenter är jämföra, tolka, förklara och problematisera. Vi 

jämförde svaren från barnen och fann likheter och skillnader. Dessa likheter var vad barnen var 

överens om gällande fasförändring, alltså de kritiska aspekter som barnen kunde urskilja samt 

de aspekter de inte kunde urskilja. Skillnaderna som framkom var när barnen hade olika 

hypoteser om detta. Håkansson beskriver att bearbetning av data kan behöva tolkas och 

förklaras. Detta blev tydligt när barnen använde liknelser och metaforer som vi behövde tolka 

för att finna förklaring på varför barnen uttryckte sig på ett visst sätt. Ett exempel på detta var 

ett barn som beskrev vattnet som platt när det hade ändrat form från fast till flytande. 

Håkanssons avslutande del i analysen handlar om problematisering, vilket innebär planering 

Figur 1- bildserien visar bakgrunderna i applikationen PuppetPals.  
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hur aktiviteten ska tas vidare utifrån datamaterialet. Vår problematisering ledde fram till de 

kritiska aspekter vi utgick ifrån för att planera genomförandet.  

Analys av filminspelade aktiviteter 

Analysen bestod av tre steg (se figur 3 nedan). I första steget analyserades det inspelade 

datamaterialet från genomförandet av aktiviteterna i barngrupp. Samtliga sex 

videodokumentationer från genomförandet transkriberades med noggrannhet där både verbala 

och icke verbala uttryck skrevs ner. Analysen av genomförandet gjordes därför att vi ville 

undersöka de möjligheter barnen erbjöds för sitt naturvetenskapliga lärande.  

 

I steg två analyserades datamaterialet en andra gång för att synliggöra en förändrad kunskap 

hos barnen. Ett exempel på en förändrad kunskap var när ett barn under förförståelsen inte 

tycktes ha upptäckt vissa kritiska aspekter. Efter genomförandet av aktiviteterna kunde barnet 

förklara kroppsligt och verbalt en vattenmolekyls rörelse under en fasövergång. Den digitala 

teknikens roll i slutaktiviteten var att barnen fick ytterligare en möjlighet att utveckla sin 

förståelse för vattenmolekylernas storlek och rörelser. Detta användes även som ett slutmoment 

för barnen att uttrycka sitt förändrade kunnande med applikationen PuppetsPals som medel. 

Applikationen används som ett verktyg för att uttrycka sig naturvetenskapligt. Samtidigt 

fungerade Ipaden som samlingsplats där barnen kunde samspela dels med varandra, dels med 

oss pedagoger och med artefakten. Utifrån slutaktiviteten med PuppetPals kunde barnens 

erfarenheter fångas.  

 

I steg tre återkopplades tidigare analys till studiens teoretiska ramverk. Detta innebar att vi med 

utgångspunkt i variationsteori analyserade om barnens förändrade kunnande berodde på den 

variation som erbjudits. Lo (2014) förklarar att variation är avgörande för lärande, därmed blir 

en analys av variationsmönster ett viktigt inslag för att synliggöra det lärda lärandet. Därefter 

analyserades datamaterialet utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv där vår roll att rikta 

barnen mot lärandeobjektet och dess kritiska aspekter stod i fokus. Samuelsson och Pramling 

(2015) menar att läraren har i uppgift att ge barnen nya erfarenheter för att en djupare förståelse 

för ett lärandeobjekt ska kunna ske. Slutligen analyserades tekniken dels som artefakt, dels som 

en samlingspunkt för samspel mellan människor men även samspel mellan människa och 

artefakt. Detta gjordes med koppling till ett sociokulturellt perspektiv som innebär att 

människor använder artefakter för att kunna agera, tänka och föra lärprocesser framåt 

(Jakobsson, 2012). 

 

  

Steg 1-Generell 

analys och 

transkribering 

 

Steg 2- analys av 

förändrat kunnande 

med digital teknik 

Steg 3- återkoppling 

till teoretiskt ramverk 

 

Figur 3- de tre analysstegen 



18 
 

Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av studien. Resultatet är uppdelat i tre huvudrubriker, 

den första beskriver resultat av förförståelse vilken låg till grund för genomförandet av 

aktiviteterna. Följande rubriker besvarar studiens forskningsfrågor. 

Barnens förförståelse av begreppet smältning 

De kritiska aspekterna som urskildes under undersökningen av förförståelsen i båda grupperna 

var begreppet smälta, de förstod att isblocket kommer bli vatten i flytande form. Sju av åtta 

barn förstod att fasförändringen från fast till flytande berodde på värme. Efter undersökningen 

av barnens förförståelse framkom vilka kritiska aspekter som vi ville synliggöra för att barnen 

skulle vidga sin förståelse för fenomenet. En kritisk aspekt som bara Lena hade en relation till 

var molekylernas rörelse och sammansättning i fasövergången, ”när det blir såhär kyligt då vill 

det sätta ihop sig och då blir den till is och sen så när den känner att det börjar bli varmt då vill 

den gå iväg från varandra och det är därför”.  För att få en djupare förståelse för fenomenet var 

detta en kritisk aspekt som vi ville synliggöra för alla barn. Den andra kritiska aspekten vi ville 

synliggöra var vattenmolekylernas storlek.  

Hur kan digitala verktyg användas för att synliggöra ett specifikt lärandeobjekts 

kritiska aspekter och därmed möjliggöra lärande? 

I datamaterialet kunde tre olika kategorier för hur digitala verktyg synliggjorde kritiska 

aspekter analyseras fram 

Kategori 1: Förståelsen för vattenmolekylernas storlek utvecklades med hjälp av digitala verktyg  

Denna kategori kännetecknas av att samtliga barn i studien började utveckla en begynnande 

förståelse för vattenmolekylernas storlek. Ett exempel på denna begynnande kunskap var när 

två barn under aktiviteten med det digitala mikroskopet uttryckte att de inte kan se 

vattenmolekylerna och ett annat barn uppmanade oss att “gå ännu närmare” med det digitala 

mikroskopet. Detta visar på att dessa barn redan vid genomförandet av aktiviteterna har börjat 

bilda sig en förståelse för att molekylerna är så små att de ej går att se. 

 

Under filmskapandet var det ett barn som gång på gång uttryckte att vattenmolekylerna skulle 

göras mindre och mindre. “Fröken kan du göra dem mindre!”,“man ser inte dem”. Ett annat 

barn uttryckte vattenmolekylernas storlek med “kolla vad liten jag har gjort den” (molekylen i 

PuppetPals).  

Kategori 2: Förståelse för vattenmolekylernas rörelse utvecklades med hjälp av digitala verktyg  

Denna kategori kännetecknas av att barnen började utveckla en förståelse för 

vattenmolekylernas rörelse i en fasförändring. Den begynnande kunskap som visades här var 

exempelvis när pedagogen frågade vad vattenmolekylerna gör när det är kallt “de står helt 

stilla”. Ett annat barn visar denna förståelse genom att hålla sin modell på vattenmolekylen 

under filmskapandet helt stilla när den var is, ett citat som symboliserar detta var “min är bara 

på isen”. När en bild på ett halvsmält isblock visades i PuppetPals uttryckte ett av barnen “de 

börjar röra sig”. Ett annat barn förklarade molekylernas rörelse som “snabbt”, samtidigt som 

han visade med handen hur snabbt molekylerna rör sig. 
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Kategori 3: Förståelse för vattenmolekylernas rörelse utvecklades när kopplingen mellan det 

digitala verktyget och vattenmolekylleken tydliggjordes av pedagogen.  

Denna kategori kännetecknas av att det krävdes någonting mer än vad de tidigare aktiviteterna 

erbjudit för att barnen skulle utveckla en förståelse för vattenmolekylers rörelse. Det krävdes 

ytterligare interaktion mellan pedagog och barn för att de skulle kunna överföra sitt kunnande 

till filmskapandet. Vi uppmärksammade en osäkerhet hos Fanny och Robert gällande hur de 

kunde berätta om vattenmolekylernas rörelse i applikationen. Först förklarade Robert 

vattenmolekylernas rörelse med “de ska inte ens röra sig” när smältningsprocessen sätter igång. 

När Robert berättade om vattnet som är helt smält uttryckte han frågande “det ska stå helt 

stilla?”. Fanny uttryckte “ska de det?”. När pedagogen frågade barnen vad de tror, valde de att 

inte svara vilket förstärkte vår känsla av osäkerhet hos barnen. 

 

Sedan fick denna barngrupp skapa en ny film när vi som pedagoger hjälpte dem att överföra 

sina erfarenheter från vattenmolekylleken till aktiviteten i filmskapandet. Vi uppmanade 

barnen att de var vattenmolekylerna i PuppetsPals precis som de var i leken. När 

vattenmolekylerna på filmen var is höll barnen modellerna helt stilla för att vid ett senare 

stadium av smältningsprocessen börja röra på dem “då skulle vi röra på oss”. När sista bilden 

visades och allt hade blivit vatten berättade ett av barnen “då börjar de röra på sig jättefort”. 

Hur ser relationen ut mellan det avsedda, det iscensatta och det lärda 

lärandeobjektet i en naturvetenskaplig aktivitet där digitala verktyg används? 

Det avsedda lärandet var att barnen skulle få möjlighet att utveckla en förståelse för begreppet 

smälta, mer specifikt vattenmolekylernas rörelse och storlek. För att iscensätta lärandets akt 

designades aktiviteter som vi hoppades skulle ge barnen möjligheter att urskilja de kritiska 

aspekter som var vår avsikt. För att göra detta skapades en variation av aktiviteter som 

genomfördes i barngruppen. Variationen bestod av aktiviteter både med och utan digitala 

verktyg. Variationen var fördelaktig eftersom det gav barnen möjlighet att på flertalet sätt erfara 

vattenmolekylens storlek och rörelse. Mikroskopet var ett hjälpmedel att skapa en relation till 

vattenmolekylernas storlek.  

Pedagog: “ser ni några molekyler?” 

Hans och Robert: “nej” 

Lena: “gå ännu närmare!” 

 

Efter att vi vattenmolekylleken genomfördes en gruppintervju med barnen. Det visade sig att 

barnen hade utvecklat sin förståelse för vattenmolekylernas rörelse. Ett exempel är dialogen 

mellan Fanny och Pedagogen; 

Pedagog: “vad gjorde vi när det blev så kallt?” 

Fanny: “frös till is” 

Pedagog: “vad gjorde vi med våra kroppar då?” 

Fanny: “då blev vi stilla” 

Pedagog: “när smälte vi?” 

Lena: “när det blev varmt och sol, vi rörde oss snabbare” 

Fanny: “jättesnabbt!” 
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Variationsmönstret i form av kontrasten mellan stillaståendet (is) och den snabba rörelsen 

(flytande) hjälpte barnen att urskilja rörelsen som en kritisk aspekt när isen smälter. 

Vattenmolekylleken var viktig för samtliga deltagare i studien men blev särskilt påtaglig för 

Robert och Fanny. Vid det sista lärtillfället med PuppetPals där även barnens lärande 

undersöktes visade det sig att Robert och Fanny hade svårigheter att skapa en berättelse utifrån 

deras tidigare erfarenheter. Det framkom att enbart digitala verktyg inte räckte till som verktyg 

för att stödja barns naturvetenskapliga lärande.  

Pedagog: “Nu ska ni få göra en film om sådana här (pekar på en modell av en 

vattenmolekyl). Kommer ni ihåg vad det var för något? 

Robert och Fanny: “hmmm….” 

Pedagog: “har ni glömt?” 

Båda: “ja..” 

 

Det krävdes ytterligare interaktion med pedagoger som gav barnen verktyg att koppla ihop sina 

erfarenheter från vattenmolekylleken och överföra dem till en film i PuppetPals.  

Pedagog: “kommer ni ihåg när ni fick röra er som vattenmolekylerna när vi lekte 

leken? Låtsas att det här är du Robert när du är vattenmolekylen, hur fick du 

röra dig när du var is?” 

Robert: “ehh.. ingenting” (håller molekylen stilla på isen) 

Pedagog: “Fanny hur fick du röra dig?” 

Fanny: (säger ingenting men håller sin molekyl helt stilla på isen) 

Pedagog: “och nu då, när det börjar smälta litegrann?” 

Robert: “då skulle vi röra på oss” (börjar röra sin molekyl sakta) 

Fanny: (gör likadant) 

Slutsatser 

En slutsats av detta är att digitala verktyg i kombination med andra lärande lekfulla aktiviteter 

och stödjande interaktion med pedagoger kan stödja lärprocesser. I detta fall genom att barnen 

kunde uttrycka sig kroppsligt med händerna på Ipaden samt med digitala modeller av 

vattenmolekyler som hjälp. I vår studie fungerade däremot inte användning av enbart digitala 

verktyg. Det krävdes ytterligare interaktion med pedagoger för att de kritiska aspekterna skulle 

synliggöras för två av barnen. Vattenmolekylleken visade sig ha en avgörande betydelse för 

studiens resultat då samtliga barn förändrade sitt kunnande om vattenmolekylernas rörelse. De 

digitala verktygen fungerade som ett bra stöd för lärande av storlek och rörelse, men enbart 

detta verktyg var inte tillräckligt för att utveckla barnens förståelse. Samtliga aktiviteter innebar 

någon form av interaktion med pedagoger, denna interaktion var viktig för alla barns 

förändrade kunnande. De digitala verktygen hade på egen hand inte kunna rikta barnen mot ett 

specifikt lärandeobjekt. Variationen av aktiviteter möjliggjorde att barnen kunde få möjlighet 

att urskilja vattenmolekylernas rörelse och storlek. Vår interaktion i form av informativa samtal 

om vattenmolekylen och de variationsmönster som iscensattes i aktiviteterna kompletterade 

det lärande som de digitala verktygen erbjöd. 
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Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studien i förhållande till forskningsfrågor och syfte. Syftet med 

studien var undersöka möjligheter och utmaning för hur digitala verktyg kan stödja barns 

naturvetenskapliga lärande. Den första forskningsfrågan gällde hur digitala verktyg kan 

användas för att synliggöra ett specifikt lärandeobjekts kritiska aspekter och därmed möjliggöra 

lärande. Den andra frågan berörde hur relationen mellan det avsedda, det iscensatta och det 

lärda lärandeobjektet ser ut i en naturvetenskaplig aktivitet där digitala verktyg används som 

medel. 

Metoddiskussion 

I följande del diskuteras hur valet av metod har fungerat för att svara mot vår studies syfte och 

forskningsfrågor. 

Genomförande 

Studien har genomförts med hjälp av olika metoder. Dessa har varit deltagande observation, 

videoinspelning och intervjuer. Samtliga delar av genomförandet möjliggjorde för oss att se 

händelser ur olika perspektiv. Backman et.al (2012) förklarar att en blandning av olika 

datainsamlingsmetoder kan vara fördelaktigt eftersom de kompletterar varandra. Det går med 

andra ord att nyttja styrkorna i de olika metoderna. 

 

Videoinspelning möjliggjorde för oss att se sekvenserna obegränsat antal gånger och se vem 

som sa vad. Det inspelade datamaterialet synliggjorde även barnens kroppsspråk, vilket visade 

sig vara viktigt för analysen av vår studie då flera av deltagarna valde att uttrycka sin förståelse 

med kroppen. Eidevalds (2013) erfarenhet av videoinspelning var att viss teknisk förkunskap 

kan behövas för att inte känna sig dum eller förlora lusten att fortsätta med videoinspelning. 

Denna problematik var inget som vi upplevde och det kan bero på att vi inte är det Nilsen 

(2014) kallar för digitala immigranter och att användandet av teknik är relativt naturligt för oss. 

 

Bjørndahl (2005) menar att graden av deltagande ska baseras utifrån den utsträckning läraren 

planerar att vara med i situationen som ska observeras. Valet att agera som deltagande 

observatörer var givet eftersom vi planerade en studie utan medverkan av andra pedagoger. Vi 

tog rollen som både forskare och pedagog. När vi befann oss i barngrupp var pedagogrollen 

den mest dominerande. Det skapade en naturlig situation för barnen där vi samtidigt i kunde 

följa deras resonemang och ställa följdfrågor för att synliggöra det vi ville undersöka. En icke 

deltagande observation hade inte varit lika naturligt för barnen då de i verksamheten har en 

vana av medforskande pedagoger.  

 

I vår studie möjliggjorde gruppintervjuerna under förförståelsen och deras utformning med 

öppna frågor att vi kunde få tag på barnens hypoteser om studiens specifika lärandeobjekt. 

Håkansson (2013) menar att samtal genom intervjuer kan ge information om deltagarnas 

upplevelser och uppfattningar. Håkansson framhåller att en risk med gruppintervjuer kan vara 

att mer dominanta personer tar över och styr samtalet. Enkäter eller skriftliga tester kan enligt 

Håkansson vara mer fördelaktiga eftersom de är mindre tidskrävande. I vår studie var en 

skriftlig undersökning inte ett alternativ eftersom barnen inte hade börjat läsa och skriva än. 
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Valet av gruppintervjuer grundade sig i att vi ville nå en djupare förståelse hos en barngrupp 

som interagerar med varandra. Vidare menar Håkansson (2013) att en fördel med 

gruppintervjuer är att de kan ge en bättre överblick till intervjuns frågor genom att höra andra 

samtala kring dem samt att det kan bidra till att gruppens deltagare känner en större säkerhet 

att våga yttra sig. 

 

Det alla delar av genomförandet hade gemensamt var att de skedde i helgrupp, förutom 

slutaktiviteten som barnen fick genomföra två och två. Detta val gjordes med koppling till det 

sociokulturella perspektivets syn på interaktion och samspel. Det som kan diskuteras är om 

slutaktiviteten i vår studie hade blivit annorlunda om barnen hade fått göra filmerna i 

PuppetPals en och en i stället för i par. En fördel med att arbeta med enskilda individer hade 

kunnat vara att barnen hade fått mer plats att uttrycka sin egen förståelse och undvika påverkan 

från den andra deltagaren. Vi ansåg däremot att ett samarbete var mer fördelaktigt då det gav 

barnen möjlighet att kommunicera och dela erfarenheter med varandra. Detta stödjer även 

Jakobsson (2012) som menar att när individer interagerar med varandra i sociala sammanhang 

skapas möjligheten att lära av varandra. Vidare menar han “Att lyssna på andra människor i 

dessa sammanhang medierar nya tankar, bidrar till att vi ser på världen med nya ögon och 

approprierar nya tankegångar” (Jakobsson, 2012 s. 159). 

Validitet och reliabilitet 

Backman et al. (2012) menar att en viktig aspekt vid insamling av data är att den ska ha högsta 

möjliga tillförlitlighet, detta kallas även reliabilitet. Datainsamlingen ska även ha så hög 

giltighet som möjligt, vilket även kan kallas validitet. Datainsamling med hög tillförlitlighet 

innebär att den är exakt, det betyder att om någon upprepar datainsamlingen kommer denne få 

samma data igen. Giltigheten handlar om att datainsamlingen verkligen mätt det avsedda i 

studien, datan ska representera vad undersökningen handlar om. 

 

I kvalitativa studier där forskaren är en deltagare är validiteten svår att avgöra. Exakt samma 

resultat kan vara svårt att uppnå om studien upprepas (Fangen, 2005). Som deltagare i studien 

har vi utfört aktiviteterna på ett sätt som är personlig för oss. Om någon annan skulle försöka 

replikera studien finns det en risk att resultatet inte hade blivit detsamma. Detta gäller även 

barngruppen, eftersom att studien är designad efter vår valda barngrupp hade en liknande studie 

med en annan barngrupp kanske genererat ett annat resultat. Det som däremot talar för en mer 

tillförlitlig studie är att ett slumpmässigt urval på en liten grupp personer ökar chansen att få 

en varierad barngrupp (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kopplas resultatet ihop med det teoretiska ramverk studien utgått ifrån. Vår 

studies resultat visar hur en designad undervisning kan hjälpa barn i förskolan att utveckla sin 

förståelse för vattenmolekylers storlek och rörelse.                       

Sociokulturellt perspektiv och IKT 

Digitala verktyg som Ipad och applikationen PuppetPals gav barnen i studien möjlighet att 

uttrycka den kritiska aspekten om vattenmolekyler rörelse. För Hans var Ipaden en stor del av 

hur han uttryckte sitt förändrade kunnande. Han valde att mestadels uttrycka sig kroppsligt, 

detta visades genom att han med händerna rörde animeringarna i PuppetPals. När vi ställde 

frågor som skulle hjälpa att synliggöra det förändrade kunnande som skett hos barnen svarade 

Hans ofta genom att visa oss på Ipaden hur rörelserna förändrades. Om Hans inte hade haft 

tillgång till den digitala tekniken hade det funnits en risk att hans förståelse inte hade visat sig. 

Jakobsson (2012) styrker vårt resonemang genom att han förklarar att artefakten har en förmåga 

att påverka lärprocessen och föra den framåt. 

 

De digitala verktygen hade inte fungerat utan vår medverkan i samtliga aktiviteter. Vi kopplar 

ihop detta med Thulin (2011) som menar att pedagogens attityd till naturvetenskap är viktig. 

Barnen måste få uppleva positiva förebilder som kan hjälpa till att grundlägga ett 

naturvetenskapligt intresse. Hade barnen inte fått interagera med oss under aktiviteten med 

digitala mikroskopet hade barnens undersökning stannat vid att titta nära på isen. Vår 

interaktion möjliggjorde att barnen fick upp ögonen för vattenmolekyler och dess storlek. Vi 

förklarade för barnen att även om vi kan se jättenära på isen med mikroskopet är molekylerna 

så små att vi ändå inte kan se dem. Vi tolkade att vårt engagemang resulterade i att barnen 

började titta efter molekyler och ville att vi skulle gå ännu närmare isen. I enlighet med 

Ärlemalm-Hagsér (2008) som menar att vidare utforskande kan hjälpa barnen tillfälle att 

fördjupa sina kunskaper om lärandeobjektet, därför erbjöd vi tillfällen för barnen att göra detta. 

De digitala verktygen var under hela lärprocessen ett stöd och ett hjälpmedel för barnen.  

 

Artefakter innefattar även tal och skriftspråk, det måste inte bara vara en fysisk produkt 

(Hundeide, 2006). Utifrån sociokulturellt perspektiv gav studiens aktiviteter barnen nya 

begrepp. Jakobsson (2012) menar att människor använder dessa artefakter för att göra sig 

förstådda. Lenas förförståelse visade att hon hade en förståelse för vattenmolekyler och dess 

rörelse i en fasövergång. Det hon däremot saknade var naturvetenskapliga begrepp som 

vattenmolekyl och fasförändring som enligt Thulin (2011) kan fungera som en hjälp att göra 

sig förstådd och uttrycka sin kunskap. “I syfte att skapa meningsfulla sammanhang i olika 

genrer ges språket en specifik dräkt” (Thulin, 2011, s. 60). Även om Lena var den som hade en 

begynnande relation till lärandeobjektet öppnandet tillägnandet av nya naturvetenskapliga 

begrepp en dörr för kommunikation.  

Typiska spår 

Den sociokulturella teorin utgår från att barn kan utvecklas på en mängd olika sätt. Däremot 

menar Hundeide (2006) att det finns typiska spår i olika samhällen som ofta beror på barnets 

sociala position och bakgrund. Förskolan som vår studie genomfördes på var ett villakvarter ca 

tre mil från stadskärnan. Förskolan erbjöd även god tillgång till olika digitala verktyg och 
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barngruppen var väl bevandrade med dessa. Det går inte att säkerställa att samma resultat hade 

framkommit i en annan barngrupp utan samma erfarenhet av digital teknik. Vad studien 

däremot visar är hur barn med erfarenhet av IKT kan uttrycka sig naturvetenskapligt med hjälp 

av digitala verktyg. Något som talar för att resultatet hade varit likadant eller liknande i en 

annan barngrupp är att dagens barn är vad Nilsen (2014) kallar digitalt infödda och ofta en vana 

vid digitalt användande. Med detta i åtanke är studiens barngrupp relativt typisk och 

sannolikheten för att ett liknande resultat skulle visa sig i andra barngrupper anser vi vara stor. 

Variation som iscensatt lärande 

Vår koppling till variationsteori bestod i hur vi designade upplägget för studiens genomförande, 

vi valde ut lärandets objekt, utformade lärandets akt och i slutaktiviteten försökte vi synliggöra 

det lärda lärandeobjektet. I samband med undersökningen av barnens förförståelse blev vår 

uppgift att synliggöra de aspekter barnen tycktes ha svårt att förstå. Det var även i detta moment 

som vi fick läsa på om fasförändring och vattenmolekyler. Vikström (2016) menar att det 

räcker om pedagoger har en viss kunskap, det viktigaste är att ha ett reflekterande 

förhållningssätt och en bra allmänbildning. Vi ville i enlighet med Vikström kunna besvara 

barnens frågor på ett bra sätt, samtidigt som vi ville utmana barnen i deras utforskande genom 

att synliggöra naturvetenskapliga fenomen. 

 

Resultatet av vår studie visar på att barnens kunskap förändrades genom att vi visade på 

variation med hjälp av digitala verktyg. Exempel på dessa digitala verktyg var digitalt 

mikroskop, Ipad och projektor. Det digitala mikroskopet visade sig vara avgörande för att en 

förståelse för storleken på vattenmolekylerna skulle börja utvecklas. Aktiviteten med digitala 

mikroskopet var det första tillfället under vår studie där barnen uttryckte begynnande förståelse 

för vattenmolekylernas storlek. Thulin (2011) menar att denna form av undersökning kopplas 

till begreppet emergent science där fokus ska ligga på att introducera barn för undersökning av 

ett fenomen. 

 

Som komplement till de digitala aktiviteterna förkroppsligades vattenmolekylernas rörelse i en 

lek där barnen fick erfara hur vattenmolekylen kan röra sig med den egna kroppen som medel. 

Aktiviteterna breddade barnens tidigare kunnande om vattenmolekyler till en djupare och mer 

komplex förståelse. Genom att vi iscensatte specifika variationsmönster för fenomenet 

fasövergång kunde vi visa hur vattenmolekylerna rör sig i ett visst tillstånd och hur de rör sig i 

ett annat. Detta menar Gustavsson (2016) och Lo (2014) är avgörande för lärande. I enlighet 

med förskolan läroplan (Skolverket, 2016a) som föreskriver en verksamhet som ska anpassas 

till varje barn och ge de bästa förutsättningarna för lärande fungerade variationen som ett medel 

för att uppnå detta. Vattenmolekylleken var viktig för alla barn i studien, men det blev särskilt 

påtagligt att det krävdes ytterligare interaktion med en pedagog för att Robert och Fanny skulle 

kunna koppla ihop leken med animationen i PuppetPals och därigenom uttrycka sitt förändrade 

kunnande. 

Utvecklingspedagogiskt förhållningssätt för lärande 

För barnen i studien blev kopplingen till ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt avgörande, 

barn måste få vara med och skapa kunskap och göra den till sin egen genom leken (Pramling 

Samuelsson och Pramling, 2015). Detta blev tydligt för vad barnen visade gällande den kritiska 
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aspekten om molekylernas rörelse när vi undersökte det lärda lärandet i slutaktiviteten. I 

lärandets akt fick vi som pedagoger hjälpa till att rikta barnen mot den kritiska aspekten genom 

att erbjuda nya erfarenheter.  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) menar att det inte går att särskilja lek från 

lärande, det sker ömsesidigt. Molekyllekens betydelse blev särskilt påtagligt för Robert och 

Fanny som i slutaktiviteten till en början inte kunna göra kopplingen mellan lärandets akt och 

lärandets objekt. När vi hjälpte dem att dra en parallell mellan leken och berättelsen på Ipaden 

kunde de visa på ett nytt sätt hur deras kunnande förändras angående den kritiska aspekten 

vattenmolekylernas rörelse i en fasförändring. 

 

I vår studie hade resultatet blivit annorlunda gällande slutaktiviteten för Robert och Fanny om 

vi som pedagoger inte hade agerat och styrt in barnen på lärandeobjektet. Resultatet i vår studie 

hade då visat att Robert och Fanny förstod det som att vattenmolekylerna stod still vid vattnet 

fasförändring från fast till flytande. Exempelvis förklarade Robert i den första filmen han och 

Fanny gjorde i PuppetPals att vattenmolekylen inte ska röra sig, inte ens när isen har smält. 

Hade detta blivit vår studies resultat hade det varit felaktigt. Med hjälp av vår interaktion som 

vi kopplar samman med den medforskande pedagogen som Thulin (2010) förespråkar visade 

barnen att de hade kunskap om vattenmolekylernas rörelse när de fick hjälp att koppla ihop lek 

och slutaktivitet. Både Vikström (2016) och Ärlemalm-Hagsér (2008) belyser vikten av att 

förskollärare har tillägnat sig kunskaper inom det specifika naturvetenskapliga området som 

ska undersökas. I vår studie har vi upplevt fördelen med att vara påläst inom vattnets 

fasförändring, detta har medfört att vi kunnat ge barnen de verktyg de behövt för att ta sig 

vidare i sin lärprocess.   

 

Ett annat exempel på att barn använder sina tidigare erfarenheter för att förklara omvärlden och 

bygga ny kunskap var när Lena förmänskligade vattenmolekylen. Lena: “men de vill vara 

bredvid varandra för att då kan de göra sig varmare”. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2014) förklarar att barn använder sina tidigare erfarenheter och drar nytta av dem i 

lärandesituationer. Den situationen kan tolkas som att Lena upplevt att närhet skapar värme 

och därför överför den kunskapen till en ny situation för att göra den begriplig. Även om 

vattnets fasförändring inte går till på detta sätt visar Lena en begynnande kunskap och en vilja 

att förstå fenomenet som senare kan byggas ut till en djupare och mer komplex förståelse.  

Implikationer för vårt framtida yrke 

Studien har gett oss nya insikter och erfarenheter inför vårt kommande yrke. Först och främst 

hur ett projektinriktat arbetssätt kan designas och genomföras. Vi anser att detta är givande 

eftersom att förskolans läroplan förespråkar ett temainriktat arbetssätt som gör barnens lärande 

mångsidigt (Skolverket, 2016a). Vår studie hade i praktiken kunnat vara ett exempel på hur 

förskolor kan arbeta med temat smälta. Studien har även hjälpt oss att förstå vikten att utgå 

ifrån barnens erfarenheter samt att ta tillvara på deras frågor och funderingar för att göra 

undervisningen meningsfull. Hela vår förskollärarutbildning har genomsyrats av en 

medvetenhet om teoretiska utgångspunkter. I genomförandet av denna studie har vår kunskap 

angående detta utvecklats betydligt. En annan viktig implikation är vikten av att vi själva 
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förstod vad det var vi försökte få barnen att urskilja. Det är viktigt att ha en grundförståelse för 

att kunna förstå vad barnen frågar efter. Men därefter kan man alltid söka fram svaren 

tillsammans med barnen som en medforskande pedagog. Slutligen inser vi att digitala verktyg 

har både sina begränsningar men även sina möjligheter för naturvetenskapligt lärande i 

förskolan. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie gjordes med barn som var fem år, alla barn i vår studie hade ett verbalt språk och en 

god kunskap om digitala verktyg. För att undersöka de digitala verktygens möjligheter och 

utmaningar hade liknande forskning med yngre barn varit intressant. Hur hade ett sådant 

resultat skilt sig från vårt med tanke på exempelvis språkets utveckling? Det hade också varit 

intressant att undersöka hur barn utan samma erfarenhet till digitala verktyg hade uttryckt sina 

kunskaper med hjälp av IKT. 
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Bilaga 1 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

Vi heter Linnéa Segerstedt och Malin Groth och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Luleå tekniska universitet. Vi kommer under några veckor i 

november och december genomföra en studie i samband med vårt examensarbete. 

Slutprodukten av examensarbetet kommer bli en C-uppsats som publiceras och kommer vara 

sökbar via Luleå tekniska universitet. 

Tillsammans med barnen kommer vi hålla i en aktivitet där barnen får möjlighet att utforska 

naturvetenskap med digitala verktyg som metod. Syftet är att undersöka möjligheter och 

utmaningar med hur digitala verktyg kan stödja barns naturvetenskapliga lärande. Arbetet 

kommer dokumenteras med filminspelning. Deltagandet i studien är frivilligt och barnen kan 

avbryta sin medverkan när de vill. Barnen kommer att tillfrågas och både deras verbala och 

ickeverbala uttryck kommer att respekteras under aktivitetens gång. 

Vi som studenter och forskare kommer tillämpa ett etiskt förhållningssätt i enighet med 

forskningsetiska principer (dessa principer finna att läsa om på: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Barnen garanteras anonymitet i uppsatsen och 

filmsekvenserna kommer enbart att visas och analyseras av oss två studenter i samråd med 

våra handledare på Luleå tekniska universitet. 

Härmed ger jag mitt samtycke till mitt barns deltagande 

------------------------------------------------------------- (underskrift) 

------------------------------------------------------------- (namnförtydligande) 

------------------------------------------------------------- (underskrift) 

------------------------------------------------------------- (namnförtydligande) 

Svara senast fredag 11/11 

 

 


