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Abstract 
Studiens syfte var att skapa förståelse för barns uppfattningar om hur människan lever på en 

rymdstation och hur digitala verktyg och estetiska uttrycksformer kan bidra med att synliggöra barns 

uppfattningar om människan i rymden. Studien utgick från en kvalitativ ansats med åtta barn i 

femårsåldern. Barnen fick ta del av bildspel, bilder och filmer och samtala om det de sett. Första 

aktiviteten handlade om livet på en påhittad rymdstation från det populärkulturella fenomenet Star 

Wars. Därefter fick barnen delta i en aktivitet som handlade om livet på en riktig rymdstation. Efter 

vardera aktiviteten fick de rita bilder utifrån samtalen och berätta om sina bilder. I den tredje och sista 

aktivitet fick barnen samtala om vad de varit med om igen. Resultatet visade att barnen uttryckte 

komplexa frågeställningar om rymdteknik och naturvetenskapliga fenomen, de ställde frågor och 

önskade att se fler filmer om livet på en rymdstation. De digitala verktygen bidrog som ett hjälpmedel 

till att barnen uttryckte sina tankar och gav upphov till fler samtal. Estetiska uttrycksformer i form av 

bildskapande gav barnen ett ytterligare sätt att utrycka sig på.  

 

 

Nyckelord: Naturvetenskap och teknik i förskolan, estetiska uttrycksformer och IKT i förskolan, 

barns uppfattningar om rymden, fenomenologi  

 

 

 

Förord 
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1. Inledning  
Enligt Redfors (2016) är det få ungdomar idag som söker sig till utbildningar inom naturvetenskap 

och teknik. Detta är ett problem som växer sig allt större. Förskolan spelar en stor roll i att kunna 

vända denna trend och uppmuntra fortsatta generationer till att få en positiv bild av naturvetenskap 

och teknik.  

 

Internationellt visar till exempel Dong (2016) och Palaiologou (2016) på en osäkerhet och maktlöshet 

inför hur tekniken utvecklas och hur information och kommunikationsteknik (IKT) ska användas i 

klassrummet. Mycket av osäkerheten låg i lärares uppfattningar om hur barnens hälsa kunde påverkas 

och att aktiviteter med digital teknik ansågs för statisk och att de begränsade barns kreativitet. 

Förskollärarna ansåg också att den digitala tekniken inte kunde ge barnen möjlighet att utforska med 

alla sinnen. Det rådde inte någon större övertygelse om att digital teknik kunde stödja barnen på något 

sätt (Palaiologou, 2016). I Sverige finns en liknande osäkerhet. Lindahl och Folkesson (2012) anser 

att IKT-användningen i skolan har ökat, men denna ökning är väldigt liten i förskolan. Förskolans 

styrdokument, Skolverket (2016) lyfter fram att barnen ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 

inom naturvetenskap och teknik samt att verksamheten ska utgå från barns intressen. Det är 

förskollärarens ansvar att stimulera och utmana barnen. Barnen ska ges möjlighet att samtala och 

reflektera tillsammans samt utforska och skapa. Multimedia och informationsteknik samt 

bildskapande kan användas som verktyg för att stimulera barnens utforskande och bidra till att barnen 

delger sina tankar och samtalar och reflekterar tillsammans med andra barn och vuxna. 

 

Enligt Kallery (2011) är rymden ett ämne som kan stimulera barns fantasi. Då vi haft en väldigt 

begränsad tillgång till att utforska universum så har vi istället drömt och fantiserat fram hur 

människan reser i rymden, hittar nya planeter och rymdvarelser. Ända sedan 1977 då den första Star 

Wars filmen kom på bio så har den blivit tema för barns lek i generationer. Rymden har också 

fascinerat mig både på ett naturvetenskapligt sätt och genom populärkultur med särskild inriktning 

på science fiction.  

 

Jag har alltid varit intresserad av populärkultur och under den verksamhetsförlagda utbildningen i 

förskollärarprogrammet har jag ofta försökt ta del av barns upplevelser av det. Barns populärkultur i 

förskolan kan ta sig uttryck i kläder, lekar och i språket de använder (Hesterman, 2011). Enligt 

Henward (2015) gör vuxna tolkningar om populärkultur utan att ta hänsyn till barnens egna 

perspektiv. Henwards forskning från Nordamerika visar att förskollärare försöker hindra barnen från 

att leka lekar med populärkulturella teman. Barnen går då runt dessa förbud på olika sätt, bland annat 

genom att maskera sina lekar för att likna lekar som lärare anser som goda. Förskolan ska lyfta fram 

barns intressen men ändå är populärkultur ett ämne som det råder delade meningar om.     

 

Studiens teoretiska utgångspunkt har utgått från fenomenologin och begreppet livsvärld. Enligt 

Engdahl (2011) och Bengtsson (2001) bygger fenomenologin på att varje enskild människa har olika 

uppfattningar om ett fenomen vilket grundar sig i dennes tidigare erfarenheter. Individens egna 

personliga uppfattningar utgörs av livsvärlden. Denna studie handlar om att försöka synliggöra och 

utveckla förståelse för barns uppfattningar om ett specifikt fenomen, människans tillvaro i rymden. 

En förhoppning är att arbetet ska kunna inspirera till mer samtal och utforskande av rymden i 

förskolan samt att lyfta fram de populärkulturella intressen som barn uttrycker och koppla dessa till 

naturvetenskap, teknik, IKT och estetiska uttrycksformer.   
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2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att utveckla förståelse för barns uppfattningar om hur människan lever på en 

rymdstation.  

 

• Hur kan ett arbete med hur människor lever på en rymdstation bidra till att synliggöra barns 

uppfattningar om rymden och människans tillvaro i rymden?  

 

• Hur kan digitala verktyg och estetiska uttrycksformer bidra till att synliggöra barns uppfattningar 

om människors liv i rymden? 
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt kommer naturvetenskap och teknik i förskolan, rymden i förskolan, populärkultur i 

förskolan, information och kommunikationsteknik (IKT) och estetiska uttrycksformer att presenteras. 

Tidigare forskning kommer att lyftas fram.  

 

3. 1. Naturvetenskap och teknik i förskolan 
Thulin (2016) lyfter fram förskolans naturvetenskap idag som ett stort ämne som innefattar många 

olika delar såsom, biologi, ekologi, kemi, och fysik. Historiskt sett har naturvetenskapen sedan 1800-

talets mitt handlat om naturen och biologi. Fredrich Fröbel (1782–1852) lyfte fram vikten av att 

barnen skulle vara ute och möta naturen, bruka marken, ta hand om djur och uppleva naturens 

kretslopp. Dessa aktiviteter skulle stärka barnens förmåga att klara sig vidare i livet. Efter 

Barnstugeutredningen på 1970-talet utvecklades naturvetenskapen till att barnen skulle 

experimentera och därmed utvecklas till analytiskt tänkande individer. Arbetssätten skulle även 

innefatta naturvetenskapliga begrepp. Enligt Thulin har naturvetenskapen följt med i förskolans 

historia, delar som kemi och fysik har funnits med i äldre måldokument, dock har det inte förekommit 

i större utsträckning i förskolans praktik (ibid.). Enligt den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö98 

framgår det att barnen ska utveckla ”sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom 

sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,” barnen ska 

även utveckla ”sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap” (Skolverket, 2016, s. 10). 

  

I Skolverket (2017) framgår det att även tekniken har varit en viktig del i samhällets utveckling då 

den har innefattat en vilja att lösa problem. ”För att förstå teknikens roll för individen, samhället och 

miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.” (s. 278). Enligt Bjurulf (2011) 

ska undervisningen i skolan och förskoleklassen handla om hur samhället består av mycket teknik 

och att tekniken ständigt är i förändring och utveckling. I läroplanen framgår det att barnen i förskolan 

ska utveckla ”sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” 

(Skolverket, 2016, s. 10). 

 

Enligt Redfors (2016) spelar naturvetenskap och teknik en stor roll i samhället, dock är det få 

ungdomar i dag som väljer att utbilda sig inom naturvetenskap och teknik. Detta utlyser Redfors som 

ett problem som sträcker sig över hela västvärlden. För att kunna lösa detta problem spelar förskolan 

en stor roll i att kunna vända denna trend och förändra undervisningen och uppmuntra fortsatta 

generationer till att få en positiv bild av naturvetenskap och teknik (ibid.).  

 

I Teknikdelegationens rapport Vändpunkt Sverige (SOU 2010:28) har regeringen försökt ta fram sätt 

att öka intresset för bland annat naturvetenskap, teknik och IKT, för att Sverige ska fortsätta vara ett 

konkurrenskraftigt land på den globala marknaden. Slutsatser från (SOU 2010:28) handlar bland 

annat om att det genom IKT finns stora möjligheter att utveckla teknikämnet men många lärare har 

inte tillräckligt med kunskap och det behövs nya undervisningsmetoder. Alltför få lärare är utbildade 

i teknik, ämnet är lågt prioriterat och teknik blir ofta bearbetat som en liten del inom de 

naturvetenskapliga ämnena.  
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För att ändra på detta och öka intresset för teknik framgår det i Teknikdelegationens rapport att 

”Genom att inkludera hela utbildningssystemet från förskola till högskola samt arbetslivet och 

samhället i stort, uppnås den helhetssyn som delegationen anser är nödvändig för att kunna inleda en 

förändring och därmed komma till rätta med problemen.” (SOU 2010:28, s. 156).  

 

3. 2. Naturvetenskap och barns uttryck 
Siraj-Blatchford (2009) lyfter fram begreppet emergent science (begynnande naturvetenskap).  

Detta innebär att om barn kommer i kontakt med naturvetenskap i tidig ålder kan deras 

naturvetenskapliga kunskapsbildning påbörjas. Förskollärare ska uppmuntra barns utforskande och 

stötta dem i att fortsätta utforska sin värld över en längre tid. Enligt Siraj-Blatchford (2009) och 

Eshach och Fried (2005) ska nya fenomen och förklaringar presenteras och barnen ska få utforska 

och erfara. Detta kan i sin tur underlätta för barnen i ett senare skede när mer komplexa 

naturvetenskapliga fenomen lärs ut i skolan. Det kan också bidra till att bygga upp en positiv 

inställning till naturvetenskap. Förskolläraren ska fungera som en förebild så att barnen får en positiv 

uppfattning av ämnena. 

 

Thulin (2010) har studerat barns frågor under naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan. Frågor som 

barn ställer kan ses som ett uttryck för att försöka förstå eller visa intresse för ett ämne. Thulin anser 

att barnens frågor kan spegla deras egna perspektiv. Förskollärare har som uppgift att se till att 

barnens frågor tas tillvara på, bemöts och analyseras. Att ställa hypoteser till barn och låta dem forma 

sina egna kan ge dem möjlighet att ställa frågor. Inom naturvetenskapen är förmågan att kunna ställa 

frågor ett viktigt uttryck för att ta reda på någonting. Eshach och Fried (2005) har ett liknande 

resonemang i sin studie där de har forskat kring om de yngsta barnen borde undervisas i 

naturvetenskapliga ämnen. Deras resultat visar på att barn bör få ta del av naturvetenskapliga ämnen 

och att lärare ska kunna stimulera barnen med miljöer, material och aktiviteter för att ge barnen 

möjlighet att utforska, uppleva och uttrycka naturvetenskap. Naturvetenskapliga fenomen går inte 

alltid att observera eller erfara i första hand, det handlar ofta om att försöka förstå begrepp och teorier 

om världen som vi inte alltid kan se med blotta ögat (ibid.).  

 

Hansson och Redfors (2006) studie handlar om konsekvenser som kan uppstå då elever ska försöka 

ta till sig naturvetenskapliga tankesätt när de redan har en egen personlig bild av världen. De lyfter 

fram begreppet världsbild som en form av kultur. När elever undervisas i naturvetenskap så kan det 

ses om ett möte mellan elevens egen kultur och naturvetenskapens kultur. Detta anser Hansson och 

Redfors kan ha stor inverkan på den naturvetenskapliga undervisningen. Om dessa kulturer stämmer 

överens med varandra så blir undervisningen stöttande. Om inte så kan det leda till att eleven tvingas 

ändra sin bild av världen eller väljer att inte lära sig något. I slutänden är det upp till eleverna, inte 

lärarna eller forskarna om de vill bejaka en naturvetenskaplig bild av världen. Hansson och Redfors 

anser att det måste ges möjligheter för elever att kunna lära sig naturvetenskap utan att behöva känna 

att deras världsbild blir hotad. 

 

3. 3. Rymden i förskolan 
Enligt Kallery (2011) är rymden ett ämne som kan ge näring till barns fantasi. Barn bevittnar 

astronomiska fenomen varje dag och det kan väcka många frågor och barn bildar ofta egna 

uppfattningar om orsaken till fenomenen. Detta har lett till många olika åsikter bland forskare om hur 

och när barn ska få möta och utforska olika koncept om rymden, då rymden traditionellt ansetts vara 

ett för komplext ämne för de yngsta barnen. Kallery visar att det till största del handlar om att väcka 
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barns intresse för rymden och att uppmuntra intresse för att fantisera om och stärka viljan att utforska 

rymden. Samtidigt gäller det för lärare att lära ut på ett effektivt och naturvetenskapligt korrekt sätt. 

Dunlop (2000) visar i sin forskning på att lärares kunskaper måste förbättras kring astronomiska 

fenomen för att kunna ge barnen utrymme att uttrycka sig om rymden. Ett sätt som Dunlops lyfter 

fram är att lyssna noga på barnens tankar och idéer och att ta dem på allvar. Ifall detta inte görs så 

kan det leda till att barnen lyfter in vuxnas felaktiga förklaringar om astronomiska fenomen till sina 

egna unika uppfattningar om hur universum fungerar (ibid.).  

 

Att erfara astronomiska fenomen handlar om att kunna föreställa sig något. Ampartzaki och 

Kalogiannakis (2016) visar i sin forskning att ju tidigare barn får erfara dessa fenomen på ett korrekt 

kunskapsmässigt sätt, så kommer de att kunna hantera och ta till sig koncept om hur världen fungerar 

på ett bättre sätt. För att skapa sådana möjligheter anser de att det är viktigt att använda korrekta 

begrepp om rymden och utgå från barnens tidigare erfarenheter om världen.  

 

3. 4. Populärkultur och digitala media i förskolan 
Populärkultur är ett omfattande begrepp som kan innefatta många olika saker i dagens samhälle.  

Ett sätt att definiera det i förskolan är genom böcker, serietidningar, tv-spel, tv-serier och leksaker 

som tilltalar många barn. Barns populärkultur kan ta sig uttryck i kläder, lekar och i språket de 

använder (Hesterman, 2011). Enligt Henward (2015) råder det allmänna uppfattningar om att 

populärkultur distraherar barn i förskolan och tar deras uppmärksamhet från mer accepterade 

lekmaterial som byggmaterial, målerimaterial och lera. Många förskolor i Henwards studie hävdar att 

de lyfter fram barnens intressen samtidigt som de förbjuder populärkultur i verksamheten (ibid.).  

 

I barns lek idag flyter det digitala och analoga allt mer samman. Edwards (2016) har studerat det 

komplexa förhållandet mellan barns användning av teknik, digitala media och populärkultur. Det blir 

allt svårare att skilja på det digitala och det analoga. Barnens lek med populärkulturella leksaker är 

bundna till de digitala medier de kommer ifrån, till exempel appar, tv-spel, filmer och tv-serier. Detta 

förklarar Edwards som The Internet of Things där det digitala och det analoga är i en ständigt 

interagerande process. Detta tankesätt lyfter fram att barnen aldrig är helt uppkopplade eller 

frånkopplade. Ett exempel är att det analoga materialet kan vara Star Wars-figurer som används i 

aktiviteter som inte är uppkopplade, blir symboliska för det digitala och uppkopplade materialet.   

 

Edwards (2016) beskriver att om lärare såg på teknik, digitala media och populärkultur som en del i 

planeringen av sin undervisning så kunde det underlätta genomförandet av undervisningen. Digitala 

media och populärkultur är redan delar av barnens livsvärldar och sätt att uttrycka sig på. Edwards 

anser att förhållandet mellan det digitala och analoga bör lyftas fram som en ny norm. Barn idag 

kommer troligast att använda sig av teknik, digitala media och populärkultur i sina lekar. Därför 

behövs nya begrepp för barns lek i förskolan. Detta kan hjälpa lärare när de sedan ska tolka dessa 

lekar (ibid.).      

 

Henward (2015) har visat på en annan verklighet genom en studie som utfördes i tre olika förskolor 

i Nordamerika där barns populärkultur på olika sätt motarbetats från lärare. Lärarna hade förbjudit 

barnen helt från att leka eller samtala om populärkultur eller enbart tillåtit det under kontrollerade 

former. Studien visar att barnen ändå fann strategier för att leka och samtala om olika former av 

populärkultur. Lärarna i studien såg på populärkultur som något negativt och våldsamt. De ansåg att 

de hjälpte barnen genom att förbjuda och reglera populärkultur i förskolan. Henwards studie visar att 
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barn kan maskera sin lek så att den ser ut att överensstämma med lärarnas bild av hur en god lek ska 

vara, men i själva verket leker de lekar med ett populärkulturellt tema. Barnen lärde sig snabbt att 

anpassa sig till skolans kultur men samtidigt kunde de ta in aspekter av populärkultur i hemlighet. 

Barnen hade inte möjlighet att påverka förskolans officiella regler men de kunde försvaga dem och 

hitta kryphål. Barnen som gick på förskolan som helt förbjöd populärkultur var de barn som använde 

sig av flest strategier för att försöka behålla populärkulturen på förskolan (ibid.).   

 

Enligt Henward (2015) görs tolkningar och antagande om populärkultur främst utan hänsyn till barns 

perspektiv. Förskollärare bör erkänna den roll som media och populärkultur kan spela i barns liv. 

Genom att engagera sig i meningsfulla diskussioner om populärkultur tillsammans med barnen kan 

lärare förstå barns intressen och samtidigt skapa möjligheter att kritiskt granska och samtala om 

sociala riktlinjer och normer i samhället (ibid.). Wohlwend (2017) anser att när barn i förskolan får 

mindre möjligheter eller helt förlorar möjligheten att utöva lekar med populärkulturella teman så 

försvinner också en del av barnens kultur som kan främja sociala samspel och tillhörighet.  

 

Wohlwend (2017) visar hur barn som främst lekte ensamma gavs möjligheter att delta i grupplekar 

med andra barn genom populärkulturella- och digitala media i form av filmskapande. Studien 

genomfördes på två olika avdelningar med tjugo barn i vardera barngruppen. Barnen var mellan tre 

och fem år. Det framgick även att barnen var selektiva i sin konsumtion av populärkultur. Barnen i 

studien var intresserade av flera former av populärkultur, bland annat Disneyprinsessor och 

Transformers, vilket förskollärarna inte ansåg passande. Förskollärarna var rädda för att 

vårdnadshavare till barnen skulle anse att innehållet var för våldsamt eller könstereotypt. I stället 

använde sig förskollärarna av en annan form av populärkultur, den animerade filmen Toy Story, som 

de ansåg som ett bra alternativ att skapa filmer kring. Detta resulterade i att barnen snabbt tappade 

intresset för materialet då de inte hade någon koppling till den filmen. När barnen i stället gavs fria 

händer att tillsammans skapa filmer med hjälp av surfplatta uppstod flera situationer av meningsfull 

interaktion mellan barnen.   

 

Hesterman (2011) använder också film som ett sätt att fånga upp barnens kunskaper i ett arbete där 

en grupp barn fick göra en egen uppföljare till Star Wars-filmerna. De tidigare erfarenheter som 

barnen i projektet hade om Star Wars hjälpte dem i att bland annat samarbeta, designa och lösa 

problem. De kom i kontakt med många former av teknik som datorer, videokameror och projektorer. 

Hesterman anser att små barn besitter förmågan att använda populärkultur och IKT för att skapa och 

kommunicera på många meningsfulla och kreativa sätt. Studien visar på att barn i de yngre åldrarna 

har potentialen att bredda sina erfarenheter genom populärkultur och IKT. Wohlwend (2017) anser 

att det finns ett behov av mer forskning kring små barns lek kring och konsumtion av populärkulturell- 

och digitala media. Det framgår också att lärare behöver mer kompetens kring att samtala och arbeta 

med populärkulturella medier.            

 

3. 5. IKT i förskolan 
Samhällets uppfattningar om ny teknik förändras och idag får barn i allt yngre ålder tillgång till 

tekniken. Digitala medier är en del av vår vardag och de flyter allt mer samman med andra aktiviteter. 

I början av 2010-talet använde hälften av alla svenska fyraåringar internet dagligen och denna kultur 

kryper allt lägre ner i åldrarna (Enochsson, 2014). Idag finns också verktyg som kan göra att leken 

hamnar i ett utrymme mellan en digital värld och den verkliga världen. Där kan barnen snabbt röra 

sig mellan att vara frånkopplade till uppkopplade och leken kan både existera på en lokal nivå och en 
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global (Wohlwend, 2017). Prensky (2001) myntade begreppen digitalt infödda och digitala 

immigranter för att tydligt visa på att den digitala tekniken har gjort enorma kliv under de senaste två 

decennierna. Detta har skapat ett stort glapp i hur olika generationer ser på dagens teknik. Prensky 

jämför detta glapp med att lära ett språk. De digitalt infödda växer upp med språket och de digitala 

immigranterna måste lära sig detta språk senare i livet vilket ger dem ett annat uttal. Till exempel att 

inte leta upp information på nätet i första hand eller att de inte litar på digitala dokument och väljer 

att skriva ut en kopia.    

 

I ett internationellt perspektiv finns studier som visar ambivalens kring IKT i förskolan (Dong, 2016; 

Palaiologou, 2016). Dong (2016) beskriver den kinesiska regeringens framväxande fokus på IKT. 

Den kinesiska regeringen har enligt Dong satsat på att följa den internationella utvecklingen av 

utbildningsreformer och tillämpning av IKT i utbildningar. Sedan 2001 har projekt i grundskolor och 

gymnasier genomförts för att stödja lärare i IKT-användning och utveckla elevers informations- och 

teknikkompetens. Därefter har den kinesiska regeringen utvecklat en plan där IKT ska användas för 

att utbilda kreativa medborgare för framtiden. Denna plan innefattade även lärare för de yngsta barnen 

och att de ska kunna uppfylla en grundläggande standard för IKT-kompetens fram till år 2020. 

Palaiologou (2016) har i ett projekt undersökt lärares uppfattningar och användning av digital teknik 

i privatlivet och i sin yrkesutövning. Projektet utfördes i England, Luxemburg, Malta, Grekland och 

Kuwait. Ambivalensen visar sig i viljan att möta förändring såväl som den oro detta medför. 

 

Dong (2016) och Palaiologou (2016) visar att lärare känner en oro och osäkerhet kring hur IKT ska 

användas samt att de känner sig oförberedda. Detta skapar i sin tur hinder för barnen att ta del av och 

använda IKT. För att kunna förändra detta måste lärare utmana sina uppfattningar och aktivt delta i 

debatter och utforska fördelar och nackdelar kring IKT-användning. Om lärarna har ett aktivt och 

reflekterande förhållningssätt till IKT skapas förutsättningar för att IKT även används och lyfts fram 

i klassrummet (Dong, 2016).  

 

Förskollärare som har tagit till sig digital teknik i sitt privatliv har kunskaper om hur den ska användas 

(Palaiologou, 2016). När det istället handlar om att använda det i aktiviteter på förskolan råder andra 

uppfattningar som att den digitala tekniken blir för statisk och den påverkar barnens kreativitet, 

motivation och utforskande på ett negativt sätt. Det framgick också tydligt att den digitala tekniken 

ansågs som socialt, fysiskt och språkligt begränsande. Förskollärarna uttryckte oro och förvirring 

över vilka rekommendationer som var bäst lämpade kring barnens användning av digital teknik. De 

upplevde också en maktlöshet inför hur tekniken utvecklades. Det fanns en vana att skapa aktiviteter 

med barnen från grunden, till exempel att planera och välja material. De digitala verktygen upplevdes 

som något färdigt som endast skulle lämnas över till barnen. Detta skapade en oklarhet i vad 

förskollärarnas roll var i aktiviteten (ibid.). 

 

Lindahl och Folkesson (2012) visar på en liknande ambivalent kultur i Sverige. IKT i utbildningssyfte 

ökar, men denna ökning är väldigt liten i förskolan. I deras forskning lyfts datorn fram både som en 

resurs och börda, beroende på vilken situation som datorn används i och vilka normer som är kopplade 

till den specifika situationen, exempelvis om det gäller en planerad aktivitet eller lek. Synen på barnet 

som medborgare förutsätter att förskolan ska förbereda barnen att delta i samhället. I förberedelserna 

ingår att barnen använder datorer i tidig ålder då det upprätthåller tanken om barnet som medborgare. 

Lindahl och Folkesson (2012) anser att datorn ska vara en resurs så länge barnet beter sig som 

förväntat och normativt; som kompetenta och aktiva upptäckare. Vidare lyfter Lindahl och Folkesson 
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fram normer om datorn i barnens lek. I detta sammanhang antog förskollärarna att barnen inte var i 

behov av något stöd, om barnen inte kunde använda datorn själva ansågs den som en börda (ibid.).  

 

Lindahl och Folkesson (2012) anser att datorn kan skapa möjligheter för barn att bli utmanade i olika 

aktiviteter om förskollärarna deltar i barnens utforskande. Detta ställer högre krav på förskolläraren 

att vara flexibel i sin ledarroll och reflektera över hur mycket aktiviteten kontrolleras av 

förskolläraren. I gemensamma utforskande aktiviteter med hjälp av digitala verktyg kan barn och 

vuxna skapa nya möjligheter till lärande och utveckling (ibid.).    

 

Teknikutvecklingen kan idag ses som en integrerad del i barns vardagskultur. Plowman, Stephen och 

McPake (2010) har gjort en jämförande undersökning hur tre- och fyraåriga barn i Skottland lär sig 

med stöd av teknik i hemmet och på förskolan. Studien visade på att barnen ofta visste hur teknik 

hemma fungerade även om de inte själva fick använda den. Denna kunskap kom från den 

vardagskultur som barnen dagligen var en del av. Enligt Plowman et al. har förskollärare i nuläget 

lite kunskap om barns teknikerfarenheter vilket skapar svårigheter i teknikundervisningen. De typer 

av IKT som förskollärare väljer att lyfta fram har lite gemensamt med de kompetenser som barnen 

utvecklar hemma. Att försöka förstå barns erfarenheter i olika sammanhang, i hemmet och i förskolan 

kan bidra till att finna vägar till hur deras meningsskapande lärande kan stödjas. Om förskollärare 

kan samla ihop många olika erfarenheter från barnen, både från hemmet och i förskolan så kan detta 

stödja barnens framtida kunskaper kring teknik (ibid.).  

 

3. 6. Estetiska uttrycksformer i förskolan med barns bildskapande i fokus  
Enligt Lindgren (2008) har de estetiska ämnen sedan 1900-talet fungerat som ett sätt att göra skolan 

rolig för eleverna men Lindgren menar även att det funnits en polarisering mellan de teoretiska 

ämnena och de praktiskt estetiska ämnena. De estetiska ämnena har bland annat använts som verktyg 

för att stödja barn som ansetts ha olika former av problem, till exempel motoriska svårigheter eller 

koncentrationssvårigheter. Genom praktiska ämnen som slöjd, bild och musik ansåg pedagoger att 

eleverna gavs möjlighet att komma ifrån de teoretiska delarna av skolans verksamhet. Gråhamn och 

Thavenius (2003) lyfter fram att estetik sällan används i skolan för att fördjupa teoretiska kunskaper. 

Estetisk verksamhet handlar till största del om fritt skapande och fokus läggs sällan på hur det skapar 

mening och kunskap. Gråhamn och Thavenius lyfter fram estetik som mer än konst. Det innefattar 

också uttryck och olika former av kommunikation som finns i bland annat media, reklam, 

populärkultur och barns egna kultur. Estetiska processer och aktiviteter kan fungera som ett verktyg 

för att andra kunskapsområden ska bli lättare att nå. Vidare anser de att estetiska processer kan bidra 

till att skapa nya tankemönster och uppfattningar (ibid.). En sådan estetisk process är bildskapande. 

Skolverket (2016) lyfter fram att barn i förskolan ska kommunicera och uttrycka sig genom bland 

annat bild. Änggård (2006) beskriver tre olika perspektiv på barns bildskapande i förskolan. Det första 

perspektivet bygger på att barns bilder ger uttryck för deras kognitiva mognad. Det andra bygger på 

att barnens bilder har ett stort värde och ska ses som konstnärliga och uttrycksfulla. Det tredje 

synsättet är att barns bildskapande ger uttryck för deras egen inre värld. Dessa olika perspektiv 

påverkar förskollärares sätt att arbeta med bildskapande i förskolan (ibid.). 

 

Utvecklingen av den information- och kommunikationsteknik som finns i dagens samhälle har 

bidragit till att dagens barn ges större möjlighet att komma i kontakt med fler och nya sätt att utrycka 

sig på (Lindgren, 2008). Enligt Saar och Nordberg (2014) kan estetiska uttrycksformer bidra med att 

intensifiera upplevelser och skapa möjligheter för barn att uttrycka sig på flera sätt och att 
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kommunicera med varandra. Forskning om barns bildproduktion har främst fokuserat på produkten 

och inte iakttagit det sociala sammanhang när bilden producerats och barnens egna intentioner med 

bilden. Barns bilder och bildskapande behöver därför undersökas och relateras till detta sammanhang. 

Lärare bör också möjliggöra situationer där fokus läggs på vad barnen berättar om sina bilder för att 

kunna ta reda på vad det är för mening barnen uttrycker i sina berättelser (Saar & Nordberg, 2014). 
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4. Livsvärld och fenomenologi som teoretisk utgångspunkt 

Enligt Engdahl (2011) bygger fenomenologi på olika individers uppfattningar om ett fenomen. Varje 

människa upplever verkligheten på olika sätt vilka också utgår från de tidigare erfarenheter individen 

har. Ett fenomenologiskt tillvägagångssätt kan vara av stor relevans då forskningen handlar om att 

försöka studera människors olika uppfattningar om ett fenomen (ibid.). Bengtsson (1991) lyfter fram 

olika inriktningar av fenomenologin och visar på att teorin är väldigt omfattande. Därför kommer 

denna studie främst att fokusera på Edmund Husserls (1859–1938) begrepp livsvärld. Bengtsson 

(2001) beskriver Husserl som den moderna fenomenologins fader och hans teorier gick ut på att 

erfarenheten är början på en undersökning av något. Alla teorier, begrepp och åsikter grundar sig i 

erfarenheter. Livsvärlden beskrivs ”som den konkret erfarbara verkligheten som vi dagligen lever 

våra liv i och tar för given i alla våra aktiviteter” (s. 46-47).  

 

Enligt Bengtsson (2001) bygger Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) vidare på Husserls 

fenomenologi och anser att när ett fenomen undersöks ska det inte klassificeras utifrån redan 

vedertagna begrepp. Precis som Husserl ska det istället erfaras utifrån de erfarenheter som visar sig i 

själva fenomenet. Merleau-Pontys filosofi bygger på den levda kroppen. Kroppen är ständigt med oss 

i allt vi gör, rum och ting formas utifrån individens handlingar. Kroppen är tillgången till världen, om 

vår kropp förändras så innebär det en förändring av världen. Vi har endast full tillgång till vårt egna 

medvetande.  

 

Livsvärlden är den värld som är närvarande i våra uppfattningar och därmed förenat med en individs 

egna personliga uppfattningar, dock är vi inte avskurna från världen utan en del av den. Världen 

påverkar individen och individen påverkar världen (Bengtsson, 2001). Merleau-Ponty (1999) lyfter 

fram talet och anser att talet fulländar tanken. När vi får en tanke så är det genom det inre eller yttre 

talet som tanken uttrycks, blir vår egen och kan synliggöras. När vi yttrar våra tankar till en annan 

individ överförs de genom talet. Det tas emot av den andre, blir en reflektion i den andre och kan 

möjliggöra att den andre kan försöka förstå vårt perspektiv och berika våra egna tankar.  

 

Merleau-Ponty lyfter även fram att uppfattningar är historiskt, kulturellt och socialt bundna till 

tidigare erfarenheter som individen har varit med om i världen (Bengtsson, 2001). Enligt Bengtsson 

(1998) är livsvärlden alltid upplevd från ett förstahandsperspektiv ur ett tid- och rumsperspektiv som 

sker här och nu. Livsvärlden utgör förutsättningen för all form av reflektion och teoribildning. 

Livsvärlden ger oss en förståelse av världen men vi har ofta svårt att uttrycka den. Istället används 

metaforer och analogier för att förklara vår bild av världen. Teorin om livsvärlden har i denna studie 

fungerat som ett hjälpmedel för att kunna synliggöra och analysera barns uppfattningar om hur 

människan lever på en rymdstation.  
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5. Metod 
Urvalet i studien utgjordes av en barngrupp på åtta barn i femårsåldern på en förskola i norra Sverige. 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade gruppsamtal som kan liknas vid en gruppintervju. 

Gruppsamtalen utfördes av mig själv och det var jag som ställde frågor och deltog i samtalen med 

barnen. Samtalen spelades in med hjälp av ljudupptagning som följde vetenskapsrådets forsknings-

etiska principer.  

 

I arbetet med barnen genomfördes tre aktiviteter tillsammans med barngruppen under tre dagar. I den 

första delen blev barnen introducerade till populärkulturfenomenet Star Wars. I den andra aktiviteten 

fick barnen samtala om en riktig rymdstation efter att ha fått se sex filmer från NASA:s YouTube 

kanal. I den tredje och avslutande aktiviteten sammanfattades arbetet tillsammans med barnen. 

Metodavsnittet innehåller beskrivning av bearbetning, tolkning och analys av det insamlade 

materialet.  

 

5. 1. Urval 

Förskolan valdes ut genom kontakter vilket Denscombe (2016) benämner som bekvämlighetsurval, 

då forskaren väljer vad som ligger närmast till hands. Detta kan underlätta arbetet ur tidssynpunkt. 

Då studien eftersöker barnens egna uppfattningar och tankar kring rymden behövde de inte några 

specifika kunskaper eller tidigare erfarenheter. I de delar som behandlade Star Wars i studien 

behövdes inte heller någon tidigare erfarenhet då en introduktion gavs samt att även denna del 

handlade om hur barnen själva uppfattade fenomenet. På avdelningen gick barn i tre till femårsåldern.  

 

Då rymden kan vara ett abstrakt ämne att samtala om valdes därför lite äldre barn ut, då de antogs ha 

kommit lite längre i att språkligt kunna uttrycka sig om sina egna uppfattningar och tankar. Dessutom 

anser Källström Cater (2015) att i forskning som berör ämnen som barnen kanske inte pratar om varje 

dag så kan ålder och språklig förmåga påverka hur villiga barnen är att samarbeta och samtala kring 

ämnet. Enligt Krechevsky (2006) ska åldersspannet mellan barnen inte variera allt för mycket om 

produktiva interaktioner ska kunna upprätthållas.  

 

Under den första aktiviteten deltog sex barn. Detta berodde på att två barn var borta den dagen. Under 

den andra och tredje aktiviteten deltog åtta barn. Då delades barnen upp i två grupper med fyra barn 

i varje grupp. Krechevsky (2006) anser att storleken på en barngrupp inte heller bör vara fler än fyra 

barn. Gruppens storlek ska också utgå från barnens förmåga att kunna samtala, diskutera och 

förhandla vid konflikter. Mindre grupper kan också underlätta för att lärare höra vad barnen säger. 

 

5. 2. Intervju med barn 

För att skapa ett underlag för studien användes kvalitativa semistrukturerade gruppsamtal med inslag 

av intervju. Styrkan i en kvalitativ semistrukturerad intervju kan, enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) och Denscombe (2016), vara att frågorna som ställs kan anpassas utifrån hur samtalet 

artar sig, och med ett större fokus på vad den som intervjuas väljer att lyfta fram. Intervjun kan därmed 

bli mer mångbottnad samt att det blir mer rum för att den som blir intervjuad ska ges utrymme att 

utveckla och förklara sina tankar.   

  

Vid intervjuer med en grupp barn är det, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000), viktigt 

att tänka på att barnen kommer att påverka varandra på olika sätt. Barnens svar eller frågor kan väcka 
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nya svar och frågor och hänsyn måste tas till gruppens dynamik, vissa barn kan ta över samtalen och 

andra barn kan vara mer tillbakadragna. Därför måste alla barn ges lika stort utrymme att komma till 

tals. Frågorna i kvalitativa intervjuer kan omformuleras eller så kan deltagare tilldelas en annan fråga 

för att ge möjlighet till att alla deltagarnas uppfattningar kan synliggöras. I intervjuerna kan olika 

tankesätt och reflektioner lyftas fram och barnen kan ges möjlighet att förstå något på ett nytt sätt 

(ibid.). I gruppintervjuer med barn ges möjlighet att ta reda på hur en grupp barn tänker eller uttrycker 

sig kring ett fenomen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

  

Syftet med studien är att skapa en förståelse kring barns uppfattningar om hur människan lever på en 

rymdstation. Det handlar om barns erfarenheter och tankar kring ett fenomen, vilket gör det viktigt 

att fråga barnen. Enligt Källström Cater (2015) blir barns deltagande i forskning allt vanligare då 

vuxnas tolkningar och antaganden inte räcker till. Barnens egna erfarenheter och perspektiv blir 

viktiga när forskningen handlar om deras villkor i samhället. Barnen ska ges utrymme att få lyfta sina 

tankar och åsikter i frågor som rör dem. Det är väsentligt att intervjua barn för att få en mer fullständig 

bild av deras upplevelser kring ett ämne som berör deras värld. Vidare lyfter Källström Cater fram 

olika aspekter av att intervjua barn. Mognad tas upp i relation till ålder så väl som erfarenhet. Barn 

kan i den meningen besitta en större erfarenhet kring ett fenomen eller ämne än en vuxen. Barnens 

specifika erfarenheter blir i denna studie därmed det intressanta. 

 

Före intervjun är det viktigt att be barnen om hjälp och att visa på att deras tankar är betydelsefulla. 

Källström Cater (2015) anser att det är viktigt att tydliggöra för barnen att det inte finns korrekta svar, 

eller att det inte gör något om barnet inte har något svar på en fråga. Detta minskar risken för att 

barnen ska uppleva intervjun som ett test, eller att barnen ger svar som de tror att intervjuaren vill ha. 

Under intervjun belyser Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) ett antal sätt att ställa frågor till 

barn för att närma sig barnens tankevärldar. En viktig del i att ta reda på hur barn tänker är att ge dem 

tid att uttrycka sig. Som intervjuare är det viktigt att inte stressa fram svar från barnen.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) lyfter fram ett antal olika sätt att ställa frågor till barn.  

De frågetyper som har använts i denna studie är berättande, beskrivande, övergripande och specifika 

frågor samt uppföljande frågor. Syftet för intervjuaren är att styra in barnen på ämnet som ska 

behandlas genom att barnen får berätta om hur de till exempel upplever att det skulle vara att bo på 

en rymdstation. Vidare går Doverborg och Pramling Samuelsson igenom beskrivande frågor. Att låta 

barnen beskriva något kan leda barnen vidare i deras berättande vilket också kan skapa en mer 

avslappnad karaktär i samtalet som kan få barnen att vilja berätta mer om sina upplevelser. 

Övergripande frågor kan hjälpa barnen att välja riktning i samtalet och kan visa på vad barnet tänker 

där och då. En övergripande fråga kan beröra vad astronauter gör på en rymdstation. Detta kan sedan 

kompletteras med en specifik fråga som kan leda vidare på spåret som barnet valt att fokusera på. 

Bilder kommer även att användas under samtalen. Doverborg och Pramling Samuelsson anser att 

bilder kan användas för att hjälpa barnen att få fatt på sin egen erfarenhetsvärld. Barnen kan berätta 

om vad som händer i en bild vilket kan hjälpa dem att fokusera på det innehåll som intervjun handlar 

om. Till sist är det viktigt att följa upp frågor. Dessa frågor ska kunna styra samtalet så att intervjuaren 

ska kunna få de svar som studien åsyftar (ibid.). 

 

Samtalen spelades in med ljudupptagning med hjälp av en digital ljudinspelare. En digital 

ljudinspelare kan vara utrustad med ett bättre ljudupptagningssystem än till exempel en mobiltelefon 

och de har ofta ett minneskort som går att spela in på under en längre tid. Doverborg och Pramling 
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Samuelsson (2000) anser att spela in intervjuerna med barnen är fördelaktigt då det kan vara svårt att 

anteckna allt barnen säger.  

 

5. 3. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

Studien kommer att ta Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer i beaktande, presenterade 

som fyra krav. Kravet om information, innan studien började besöktes förskolan och barn och 

förskollärare blev informerade om vad som skulle hända och vad studien gick ut på. Kravet om 

samtycke, barnen som deltog blev tillfrågade om de ville delta och om de gick bra att spela in samtalen 

med ljudupptagning, barnen blev också informerade om att det gick bra att avbryta när de ville. Kravet 

om konfidentialitet, all form av känslig information har behandlats med stor försiktighet. Barnens 

namn har ändrats och förskolans plats eller namn anges inte. Detta för att informationen inte ska 

kunna röja någons identitet eller kopplas tillbaka till förskolan. Kravet om nyttjande, det inspelade 

materialet kommer endast att användas i studien, när studien är avslutad kommer ljudinspelningar 

och transkriberingar att raderas (Vetenskapsrådet, 2002).    

 

5. 4. Genomförande 

Under tre aktiviteter vid tre olika tillfällen fick barnen samtala med varandra och se bildspel och 

filmer om rymdstationer. Den första aktiviteten varade i 26 minuter. I denna aktivitet deltog sex barn 

då två barn var borta. I den andra aktiviteten deltog åtta barn, barnen delades in i två grupper och 

aktiviteten genomfördes på liknande sätt med båda grupperna efter varandra. Aktivitet två tog 50 

minuter att genomföra med vardera gruppen. Vid den tredje och sista aktiviteten användes samma 

grupper. Denna aktivitet tog 20 minuter att genomföra med grupperna.       

 

5. 4. 1. Aktivitet 1 
I den första aktiviteten presenterades ämnet och barnen gavs en introduktion till Star Wars. Barnen 

fick sedan se ett bildspel med bilder på rymdstationer och rymdskepp från Star Wars, bildspelet hade 

ljud inlagt med musik och ljudeffekter från Star Wars. Bildspelet visades på en projektorduk. Efter 

bildspelet riktades samtalet mot en bild från bildspelet som visade en rymdstation från Star Wars. 

Barnen fick berätta, beskriva och samtala om bilden. Barnen fick sedan rita egna bilder kring det som 

samtalats om och beskriva vad de skapat.  

 

5. 4. 2. Aktivitet 2 
Vid nästa tillfälle fick barnen återkoppla till den första aktiviteten. Efter det fick de se en bild på en 

riktig rymdstation. Barnen fick frågor och gavs möjlighet att samtala om bilden. I nästa steg fick 

barnen se filmer från NASA:s YouTube kanal. Filmerna visade olika astronauter som gick igenom 

hur olika dagliga rutiner fungerade på en rymdstation. Barnen fick se hur de drack vatten, gick på toa 

och tvättade håret. Barnen fick även se en film från rymdstationen om vad som hände med vatten då 

det var dränkt i en handduk och sedan kramades ut. I slutet av aktiviteten fick barnen se en 

raketuppskjutning och en direktsändning som filmade utsidan på rymdstationen med en kamera riktad 

mot jorden. Barnen fick sedan rita nya bilder kring de upplevelser de erfarit i denna aktivitet och till 

sist berätta vad de skapat denna gång. 
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5. 4. 3. Aktivitet 3 
I den tredje och sista aktiviteten återkopplade samtalen till de två tidigare aktiviteterna, barnen fick 

berätta om vad de gjort och sedan se de bilder de skapat under aktiviteterna och berätta igen vad de 

skapat. De fick också titta ytterligare en gång på de filmer de önskade att se igen, innan aktiviteten 

avslutades.  

 

5. 5. Bearbetning, tolkning och analys 

Back och Berterö (2015) redogör för IPA-analys (Interpretative Phenomenological Analysis), vilken 

är en analysmetod som har sitt ursprung i hermeneutiken och fenomenologin. Denna metod används 

då forskaren vill utforska människors syn på världen och försöka nå deras perspektiv. Inom IPA 

används också symbolisk interaktionism vilket utgår från tanken att deltagare i en forskningsstudie 

samspelar och erfar tillsammans i grupp. När det empiriska materialet analyseras handlar det om att 

tolka den. För hjälp att tolka används den hermeneutiska cirkeln. Enligt Back och Berterö (2015) 

innebär den hermeneutiska cirkeln att forskaren läser texterna och tolkar dem utifrån sina erfarenheter 

och uppfattningar. Texterna läses sedan flera gånger vilket då skapar nya frågor, tolkningar, idéer och 

uppfattningar. På detta sätt bearbetas tolkningarna i en cirkelformad rörelse (ibid.). Bengtsson (1998) 

beskriver den hermeneutiska inriktningen inom fenomenologin på följande sätt; ”Om fenomenologin 

fortfarande vill vara trogen de undersökta företeelserna, räcker det därför inte att bara betrakta sakerna 

och beskriva dem. Betraktandet har snarare förståelsens struktur, den hermeneutiska cirkelns struktur, 

och av den anledningen måste sakerna tolkas.” (s. 229-230). Analysen är inspirerad av IPA-analysen 

och följer följande steg: 

 

5. 5. 1. Steg: 1 Första mötet med texten 
Transkriberingen var en del av det första steget i analysen, och resulterade i 54 datorskrivna sidor. 

Därefter gicks transkriberingarna av varje gruppsamtal noga igenom. I detta steg skulle tankarna vara 

så fria som möjligt och de tankar, tolkningar och möjliga teman som kom upp skulle antecknas direkt 

i dokumentet. Analysen påbörjades således direkt vid transkriberingen. Det som fokuserades i 

transkriberingarna var uttalanden från barnen, ämnen som barnen pratade om och vad de riktade sin 

uppmärksamhet mot. Detta styrde sedan fortsatta tolkningar och kategoriseringen i teman. Samtal 

som ansågs hamna utanför ämnet samt upprepningar, pauser, stakningar och hummanden 

transkriberades inte.  

 

5. 5. 2. Steg: 2 Identifiera teman 
I nästa steg skulle texterna läsas igen och då skulle delar av texterna reduceras och kategoriseras i 

olika teman. Ett tema identifierades utifrån det som barnen främst riktade sin uppmärksamhet mot, 

vad de samtalade om och uttryckte i enlighet med syftet och forskningsfrågorna genom alla 

aktiviteter.  

   

5. 5. 3. Steg: 3 Sammanföra teman  
I steg tre sorterades identifierade teman med liknande innehåll, utifrån allt material från samtliga 

gruppsamtal. Estetiska uttrycksformer analyserades utifrån vad barnen berättade om sina bilder och 

de digitala verktygens bidrag har tolkats och analyserats utifrån vad barnen uttryckte från de filmer 

de fick se. Detta resulterade till sist i en beskrivande text om vad som hände under alla aktiviteterna 

som en helhet och gav svaren på studiens två forskningsfrågor.  
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6. Resultat 
Syftet med studien var att utveckla förståelse för barns uppfattningar om hur människan lever på en 

rymdstation. Resultatet är uppdelat i fem teman: naturvetenskap och teknik, vardag i rymden, 

populärkultur, digitala verktyg och estetiska uttrycksformer. De första tre temana ska besvara den 

första forskningsfrågan: 

 

• Hur kan ett arbete med hur människor lever på en rymdstation bidra till att synliggöra barnens 

uppfattningar om rymden och människans tillvaro i rymden?  

 

Temana digitala verktyg och estetiska uttrycksformer ska besvara den andra forskningsfrågan:  

 

• Hur kan digitala verktyg och estetiska uttrycksformer bidra till att synliggöra barns uppfattningar 

om människors liv i rymden? 

 

6. 1. Tema naturvetenskap och teknik 

Detta tema visar på vad barnen gett uttryck för när de riktat sin uppmärksamhet mot teknik och 

naturvetenskapliga fenomen. Ett vanligt uttryck under samtalen var ”allt svävar i rymden”, vilket blev 

ett uttryck som flera av barnen fortsatte att använda i samtalen efter att ett av barnen använt det första 

gången. Genom analysen framkom det att barnen ställde komplexa frågor om elektricitet och hur dag 

och natt fungerar i rymden. Barnen visade också på kunskaper om naturvetenskapliga fenomen som 

jordens storlek i relation till solen, dragningskraft och gravitation.  

 

Vid den första aktiviteten då barnen fick samtala om en bild på rymdstationen Dödsstjärnan från Star 

Wars sa Lisa som tidigare inte sagt så mycket: ”Allting flyger i rymden.” Lucas instämde och sa ”Ja 

alla människor i raketer.”. Sedan ändrade Lisa ”flyger” till ”svävar”. Barnen fick se en film om hur 

det gick till att dricka vatten på en riktig rymdstation. En astronaut visade en behållare med vatten. 

Astronauten lät en mängd vatten sippra ut ur ett sugrör som sedan formades till en bubbla, varpå 

astronauten fäste godis på bubblan och åt upp den.  

 

Efter filmen fick barnen frågor om vad det var som hände med vattnet och vad som skulle hända med 

vattnet om experimentet genomfördes på jorden. Barnen förklarade att bubblan skulle spricka, att det 

skulle bli blött och att vattnet bara rinner ner. Oliver undrade hur astronauten fick bubblan att åka in 

i munnen. Lisa förklarade då; ”För allting svävar. Allting svävar i rymden.”. Barnen fick då frågan 

varför vattnet inte svävar på jorden. Oliver var snabb med att svara ”För att det är dragningskraft! Så 

man sitter fast”. Barnen berättade sedan om jordens dragningskraft. Oscar tog upp att människor som 

lever på andra sidan jorden inte flyger och att dragningskraften finns överallt på jorden. Oliver 

berättade att det bara går att sväva i rymden och Oscar höll med och sa ”För där finns ingen 

dragningskraft.”. Innan barnen fick se en film om hur det gick till att tvätta håret på en rymdstation 

formade Lucas en idé om hur det kunde gå till; ”Man går bara till duschen, man är bara i rymden och 

svävar, sen slår man på duschen, sen tvättar man håret, sen svävar man runt i cirklar medan man 

duschar.” 

 

Vid ett tillfälle under en film rättade ett barn ett annat, vilket kan tolkas som att det var viktigt att 

använda korrekta begrepp. En astronaut rörde sig från ett utrymme till ett annat på stationen genom 

att skjuta ifrån från en vägg och sedan sväva genom stationens olika rum, Alice sa då att astronauten 
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hoppade och blev snabbt rättad av Lucas som sa ”Nej han sväva. Han hoppar inte.”. En liknande 

rättelse skedde under filmen när astronauten stoppade godisbitar på en vattenbubbla. Då sa Oliver att 

han också ville äta på samma sätt, Liam sa ”Då måste du ju vara i ett rymdskepp så att vattnet svävar.”. 

 

När barnen fick titta på en bild på en riktig rymdstation ställdes frågor till barnen kring varför 

människor är där uppe och vad de kan tänkas göra på rymdstationen. Lucas riktade då sin 

uppmärksamhet mot rymdstationens solenergiplattor. Han berättade att det är speglar som samlar upp 

solens strålar; ”Solens strålar kommer att bli elektricitet när dom träffar dom där speglarna.”. Sedan 

berättade Lucas att om rymdstationen inte fanns skulle det inte finnas någon elektricitet på jorden, 

William höll med och sa att då går det inte att titta på film, sedan sa han; ”Den gör så att man kan se 

på teve.”, Lucas sa; ”Den åker hela tiden runt, så att allting börjar funka.”. Lucas visar på ett 

resonemang kring rymdstationens funktion. Efter att barnen hade sett en film om en raket-

uppskjutning sa Alice att det är natt i rymden, Lucas höll inte med och sa; ”Nej det är inte natt i 

rymden, det är dag fast det är mörkt.”. 

 

Barnen fick se en bild av rymdstationen Dödsstjärnan från Star Wars. Rymdstationen har formen av 

ett stort klot. Barnen associerade formen och storleken till en planet. Detta resulterade i en diskussion 

kring storleken av jorden:  

 

Oscar: ”Ja fast om man är jättenära, vet du hur stor den är då!? Lika stor som solen! ” 

Lucas: ”Ännu större!” 

Maja: ”Nästan lika stor som hela jorden.” 

Oscar: ”Jorden är faktiskt mindre än solen!”  

 

Samtalet fortsatte med att Oscar uppmärksammade en stor ring på rymdstationen; ”Och det där stora 

hålet, det är en stråle som gör så man håller fast, man kan dra till sig den.”. Maja riktade istället sin 

uppmärksamhet mot rymden och stjärnorna som syntes i bakgrunden av bilden. Hon förklarade att 

formen på stjärnorna som de ofta brukade rita inte stämde överens med hur formen är på riktiga 

stjärnor. ”Alla tror att dom där vita prickarna ser ut som riktiga såna här stjärnor, fast dom ser inte ut 

som stjärnor dom ser bara ut som små runda prickar.”. Enligt analysen uttrycker barnen tidigare 

erfarenheter och kunskaper, det kan tolkas som att de vill förmedla dessa till resten av gruppen.  

   

6. 2. Tema Vardag i rymden 

Detta tema visar på hur barnen uttrycker sig kring vardagliga rutiner på en rymdstation.  

Analysen visar att barnen ställde många frågor, formade egna frågeställningar och de önskade också 

att få se på fler filmer kring vardagliga rutiner utöver de filmer som de redan sett. Det kan tolkas som 

att barnen uttryckte ett intresse för vad som hände på rymdstationen i Star Wars och på en riktig 

rymdstation.  

 

Barnen fick frågan om det gick att bo i rymden på riktigt. Först svarade de att det inte gick, men sedan 

kom de fram till att endast astronauter kunde bo i rymden. De filmer som barnen önskade att se var 

hur det gick till att borsta tänderna, äta mat och sova. Under filmen då en astronaut visade hur det 

gick till att borsta tänderna tog astronauten en tandborste, tandkräm och sprutade på lite vatten på 

tandborsten från en behållare, Liam sa då ”Det är samma som vi gör.”. Innan barnen fick se filmer 

om hur det gick till att sova och äta i rymden ställde Lucas frågor om hur det kunde gå till. ”Hur man 
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sover i rymden, eller så är det bara att ligga i rymden, när man svävar så sover man bara.” och ”Men 

ska man bara sväva så äter man medans man svävar.”. 

 

Ett barn önskade att se hur det gick till att dö i rymden. Efter att barnen fick det förklarat för sig att 

det inte fanns någon film om hur det gick till att dö i rymden inleddes ett samtal kring vad barnen 

trodde skulle hända om någon skulle dö i rymden. Lisa kom med följande förklaring vad hon trodde 

skulle hända: ”Fast då kanske dom åker ner till jorden och begraver dom där.”. Barnen upplevdes 

också noga med att lägga till ”i rymden” efter sina frågor, Oscar: ”Jag vill se hur man äter macka, hur 

man äter mat i rymden.”.   

 

När barnen fick fantisera fritt kring vad som hände på en rymdstation i Star Wars resulterade det i ett 

samtal om mat. Oscar berättade att det fanns fångar på rymdstationen som endast fick äta socker. 

Detta diskuterades bland barnen och de kom sedan fram till att fångarna endast fick bröd och vatten. 

Däremot fick kejsaren, en av karaktärerna från Star Wars, äta vad han ville. Oscar uttryckte sig på 

detta sätt; ”Det får bara fångarna äta, och vet du hur mycket kejsaren får äta? Han får äta hur mycket 

han vill!”, ”Han får äta choklad när han vill och glass när han vill och tårta när han vill och så har han 

blixtkrafter!” 

 

6. 3. Tema populärkultur 

Detta tema visar på hur barnen uttrycker sig kring Star Wars. Tre av barnen visade på stora kunskaper 

om filmerna, dessa barn visade också ett missnöje när aktiviteterna gick över till att handla om en 

riktig rymdstation. Detta kan tyda på att populärkultur som Star Wars inte ges mycket platts i 

aktiviteter i förskolan. Under den andra aktiviteten uttryckte Oscar, William och Oliver vid några 

tillfällen att de vill se mera Star Wars, vilket kan tolkas som att de var missnöjda med aktiviteterna 

som främst handlade om den riktiga rymdstationen. Under den andra aktiviteten väljer Oliver att 

lämna rummet då han fått det förklarat att det inte kommer handla om Star Wars. När barnen får 

frågan om det tyckte något var tråkigt med aktiviteterna svarade William; ”Jag tyckte det var lite 

tråkigt med rymden.”, vilket tolkas som detta gällde aktiviteter som inte handlade om Star Wars. 

Analysen visade även på andra sätt att barnen vill fortsätta samtala om Star Wars. När barnen skulle 

rita sin andra bild frågade William; ”Får jag fortsätta med Darth Vader?”, en karaktär från Star Wars. 

     

De barn som inte sagt så mycket under samtalet om Star Wars uppmuntrades att tänka fritt och berätta 

vad de tror händer på Dödsstjärnan. Lucas svarade då ”Jag vet inte, det var så länge sen jag kollade 

på Star Wars.”. Det kan vara så att det upplevdes svårt för vissa av barnen att uttala sig om Star Wars 

även om ordet var fritt. Det kan tolkas som att Star Wars är bunden till sin kontext och att det blir 

svårt för barnen att uttrycka sig utanför den kontexten.     

 

6. 4. Tema Digitala verktyg 

Detta tema ska visa på hur de digitala verktygen i form av filmer har bidragit till att synliggöra barnens 

uppfattningar om människors liv i rymden. Efter filmen med hur det gick till att dricka vatten på en 

rymdstation summerade Lucas med att säga: ”Dricker man vatten så i rymden?” och efter filmen som 

visade hur det gick till att sova på en rymdstation sa Lucas; ”Ja så sover man i rymden.” När Lucas 

såg filmen med en astronaut som visade hur det gick till att äta i rymden, använde astronauten en sax 

för att klippa upp ett paket. Lucas sa då; ”Jag fattar inte att dom har saxar i rymden! Då vet vi hur 

man klipper i rymden. Då klipper man bara som man gör här.”. Lucas sa också vid sista aktiviteten 
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”Först viste vi inte hur det gick till men sen visste vi.”. Det Lucas uttrycker kan tolkas som att han 

har accepterat och tagit till sig hur det går till att leva på en rymdstation. Det två sista uttalandena 

visar också på att Lucas har reflekterat över vad det är han har sett och att han upplever att han lärt 

sig något.  

 

Barnen fick se en direktsändning från en riktig rymdstation. Barnen fick det förklarat för sig att det 

de såg på projektorduken hände precis där och då på rymdstationen som färdades runt jorden. Bilden 

visade rymdstationen utifrån och kameran var riktad mot jorden. Liam sa då följande: ”Äntligen ser 

jag hur den riktiga jorden ser ut. Jag har aldrig sett den riktiga jorden.”. Det kan tyda på att Liam 

upplevde denna representation av jorden som en mer verklig representation av jorden än vad han 

tidigare erfarit.   

 

När barnen önskade att få se Star Wars bildspelet med ljudeffekter igen under den sista aktiviteten sa 

Oliver, som inte var med under den första aktiviteten och därför inte sett filmen tidigare: ”Är det bara 

låt? Visar dom bara rymdskepp?”. Efter bildspelet undrade han om det var Star Wars filmen som vi 

pratat om i början av aktiviteten, han sa även att han ville se den riktiga Star Wars filmen. Han 

uttryckte ett missnöje med att det bara var bildspel och ljud.   

 

6. 5. Tema Estetiska uttrycksformer 

Detta tema visar på hur barnens berättelser om de bilder de skapade har bidragit till att synliggöra 

deras uppfattningar om människors liv i rymden. Vid den första aktiviteten ritade Lisa jorden och 

solen. Hon var den enda som inte ritade en bild med Star Wars tema. Under samtalet nämnde inte 

Lisa något om Star Wars, däremot deltog hon i samtalet med att prata om den riktiga rymden. Det 

kan tolkas som att Lisa inte hade någon direkt relation till Star Wars men hon kunde ändå delta i 

samtalet genom att relatera till sina kunskaper om den riktiga rymden. Alice och Maja ritade 

Dödsstjärnan. Alice berättade att hon hade ritat ”Det här som står stilla i rymden”, när hon fick berätta 

igen om sin bild sa hon ”Det var något som sväva, den här som flygde utan att röra på sig.”. Maja 

berättade en historia om hur Dödsstjärnan exploderar utifrån hur den första Star Wars filmen slutar. 

Enligt analysen visar Alice på att hon inte heller hade någon större relation till Star Wars, däremot 

har hon gjort en egen tolkning av Dödsstjärnan. Majas berättelse kan tolkas som att hon har sett den 

första Star Wars filmen och har mycket kunskaper om Star Wars. Oscar ritade kejsaren och William 

ritade Anakin Skywalker, något som de pratade mycket om under samtalet om Dödsstjärnan, det 

framgick att de hade en stor fascination av dessa karaktärer.  

 

Under den tredje aktiviteten fick barnen berätta om sina bilder igen. Då byggde några av barnen på 

sina berättelser. Lucas hade ritat en figur under första aktiviteten som påminde om Oscar och 

Williams figurer men Lucas berättade att han inte visste vad det var han hade ritat. När han fick 

berätta igen om sin bild under sista aktiviteten sa han att det var en astronaut. Detta kan visa på att 

Lucas kan ha fått ett nytt perspektiv på sin bild efter de senare aktiviteterna där astronauter hamnade 

i fokus av samtalen. Ett liknande exempel var Alice som berättade att hon ritat jorden, solen och 

stjärnorna i sin andra bild. När hon berättade om sin bild igen så handlade det om en astronaut som 

stod på jorden. Maja hade också ritat jorden och stjärnor i sin andra bild, hon berättade att det var 

stjärnornas dag, ”Då lyser alla stjärnor jättemycket. Det är därför jag tog gult på stjärnorna och lite 

vit också.”. Maja hade kommit på en helt egen högtid vilket framkom genom hennes berättelse. När 
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barnen gavs ett nytt tillfälle att berätta om sina bilder framkom nya berättelser, vilket kan visa på vad 

barnen uppfattade, uttryckte och upplevde just där och då i sin livsvärld. 

  

6. 6. Sammanfattning av resultatet 

En slutsats som kan dras utifrån denna studie är att populärkultur i form av Star Wars kan synliggöra 

barns tankar kring den riktiga rymden och komplexa naturvetenskapliga fenomen. Samtalen kring 

bilden på rymdstationen Dödsstjärnan från Star Wars resulterade i att Lisa uttryckte ”Allting svävar 

i rymden”, sväva blev ett begrepp som flera av barnen sedan använde för att förklara något eller ställa 

frågor om, kring filmerna de sedan fick se. Barnen relaterade Dödstjärnans klotform till en planet, 

vilket ledde till en jämförelse mellan jorden och solens storlek. Bilden på en riktig rymdstation bidrog 

med att Lucas uppmärksammade rymdstationens solenergiplattor och förklarade hur de kunde 

generera elektricitet. Enligt analysen uttrycker barnen tidigare erfarenheter och kunskaper, vilket kan 

tolkas som en vilja att förmedla dessa till resten av gruppen.  

 

Användningen av digitala verktyg i form av filmer resulterade bland annat i att Lucas reflekterade 

över vad han sett och att han uttryckte att han hade lärt sig något nytt. Barnen fick se en direktsändning 

från en riktig rymdstation. Liam uttryckte då att han fick se den riktiga jorden. Filmer om hur det gick 

till att leva på rymdstationen resulterade i samtal kring vad som händer med vatten på en rymdstation 

och vad som händer med vatten på jorden, vilket ledde till ett samtal om hur dragningskraft fungerar 

på jorden och i rymden.  

 

Estetiska uttrycksformer i form av bildskapande bidrog till att barnen gavs ytterligare ett sätt att 

uttrycka sig på. Enligt analysen visar Alice på att hon inte hade någon direkt relation till Star Wars, 

däremot gjorde hon en egen tolkning av Dödsstjärnan. När barnen gavs ett nytt tillfälle att berätta om 

sina bilder framkom nya berättelser, vilket kan visa på vad barnen uppfattade och uttryckte i sin 

livsvärld just där och då.  
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7. Diskussion  
I följande del kommer metoden som användes i studien att diskuteras. Därefter kommer resultatet att 

diskuteras mot bakgrunden, följt av implikationer för det framtida yrket och uppdraget. Diskussionen 

avslutas med förslag på fortsatt forskning.      

 

7. 1. Metoddiskussion  

Enligt Engdahl (2011) går det inte att förstå ett fenomen på endast ett sätt i en fenomenologisk studie, 

det handlar om att visa hela processen, tid, syfte, miljö och barn är några av delarna som måste belysas 

för att kunna visa på studiens trovärdighet. I studien har fenomenologi och främst livsvärlden använts 

som teoretisk utgångspunkt. Enligt Bengtsson (1998) är livsvärlden inte någonting färdigt utan 

ständigt pågående, genom våra handlingar och erfarenheter kan vi bidra till att forma världen. Studien 

tog inspiration från IPA-analysen. Enligt Back och Berterö (2015) grundar sig IPA-analysen på 

symbolisk interaktionism vilket innebär att människor reagerar olika i situationer utifrån vad 

situationen har för betydelse för dem. Denna betydelse kommer fram i sociala interaktioner, sedan 

tolkas betydelserna.  

 

De tre aktiviteterna utfördes samma tid före lunch vilket kan ha varit en bra tidpunkt då barnen 

upplevdes som pigga. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att det finns goda och 

mindre goda tillfällen att genomföra intervjuer, ett mindre bra tillfälle kan räknas som ett avbrott i en 

lek, precis före barnen ska gå ut eller senare tider under dagen då barnen kan vara trötta. Att denna 

studie utfördes under samma tid på dagen och att barnen var väl informerade om när aktiviteterna tog 

plats kan ha bidragit till att barnen visade ett gott samarbete. Samtalen hade inga bestämda tidsramar, 

jag hade förväntat mig att försöka hålla igång samtalen under aktiviteterna så att de varade runt 20 

minuter. Under den andra aktiviteten höll barnen i båda grupperna igång i över 50 minuter. Detta var 

över mina förväntningar. Detta kan ha bidragit till att barnen fick den tid de behövde för att uttrycka 

och forma sina tankar. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) betonar vikten av att inte stressa 

barnen eller att själv uttrycka stress.  

 

Jag upplevde att samtala med barnen i grupp var ett bra val. Barnen delade med sig av sina kunskaper 

och funderingar vilket ledde till flera intressanta samtal. Denscombe (2016) anser att en fördel med 

att intervjua grupper är att många röster kan få komma till tals vilket ger en bredare representation av 

data. Hade jag valt att genomföra aktiviteterna med endast ett barn åt gången hade barnen möjligtvis 

kunnat uttrycka fler av sina egna tankar, vilket Denscombe anser som positivt. Detta hade också 

underlättat vid transkriberingarna av intervjuerna då det endast finns en röst att fokusera på. Det hade 

däremot blivit väldigt tidskrävande då aktiviteterna tog lång tid att genomföra, till exempel att visa 

alla filmer för ett barn i taget. Enligt Källström Cater (2015) är det viktigt att lära känna ett barn innan 

det intervjuas, detta hade också blivit tidskrävande. Att barnen fick samtala i grupp i ett av rummen 

på deras avdelning upplevde jag bidrog till att barnen kunde uttrycka sig på ett bra sätt då de upplevdes 

som trygga tillsammans.     

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) anser att en svaghet med en intervju är att den i slutänden är 

ett samtal som är bunden till en tid och platts. De anser att intervjuer bör kompletteras med andra 

metoder, till exempel att observera för att tydligare se om den intervjuade gör som hen uttryckt i 

intervjun. I denna studie handlade det om hur barn uttrycker tankar om rymden och livet på en 

rymdstation. Detta blir svårt att kunna visa hur det går till då vi inte kan ta oss till rymden. Samtalen 
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handlade inte om hur barnen gör något eller agerar i vissa situationer, vid ett sådant tillfälle hade en 

observation varit bra för att stärka vad barnen sagt.             

 

Vid första aktiviteten deltog sex barn då två barn var frånvarande. Jag valde att låta hela gruppen 

delta. Krechevsky (2006) anser att en barngrupp inte bör innefatta mer än fyra barn, men det beror 

också på hur bra barngruppen är på att samarbeta och lösa konflikter. Vid mötet jag hade med 

barngruppen innan jag utförde aktiviteterna upplevde jag att de hade en bra dynamik och gav varandra 

rum att tala. När jag sedan utförde den första aktiviteten hände det ibland att det blev stimmigt och 

att barnen pratade i munnen på varandra. Under transkriberingen var det ibland svårt att tyda vad 

barnen sa. Vid de andra aktiviteterna då alla åtta barn var närvarande delades barnen upp i två grupper 

om fyra. Detta resulterade i att samtalen upplevdes som lättare och tydligare, både vid utförande och 

vid transkribering.  

      

Samtalen spelades in med ljudupptagning. Jag upplevde att det fungerade bra då studien utgår från 

vad barnen främst uttrycker genom det talade språket. Denscombe (2016) anser att ljudupptagning 

återger en intervju i hög grad och det är enkelt för andra forskare att ta del av materialet. Det som inte 

kan fångas upp med ljudupptagning är icke verbala uttryck som ansiktsuttryck och kroppsspråk. En 

videokamera hade kunnat visa dessa saker. Enligt Denscombe kan videokamera däremot utgör ett 

stort störningsmoment under en intervju. För min studies syfte upplevde jag att ljudupptagning var 

ett tillräckligt bra sätt att samla in data.       

 

Med hjälp av vald teori och analysmetod uppfattade och tolkade jag det barnen uttryckte på mitt 

personliga sätt genom den data som fanns att tillgå. Om en annan person hade genomfört aktiviteterna 

hade resultatet kunnat bli annorlunda då frågor och följdfrågor kunde ha ställts till barnen på 

annorlunda sätt och det barnen uttryckte hade kunnat tolkats på andra sätt. Om barngruppen hade 

bestått av andra barn hade det också påverkat resultatet. Bengtsson (1998) anser att livsvärlden är 

kopplad till ett här och nu, det som hände under aktiviteterna är bundet till just de situationerna och 

de är inte en generell bild av hur barn uttrycker sig, i detta fall om människors liv på en rymdstation.  

 

Mitt arbete handlar om att försöka nå barnens tankar och att utveckla ett specifikt lärande är därmed 

inte i fokus. Det går inte att nå någon annans tankar eller livsvärld fullt ut. Det finns alltid en möjlighet 

att det en person uttrycker inte är sant. Det som framkom genom analysen och som visas i resultatet 

är mina egna tolkningar av vad barnen uttryckte i form av vad de uttalade genom språket. Samtalen 

bygger inte på att barnen ska lära något specifikt. Om jag istället hade genomfört en jämförandestudie 

och byggt upp aktiviteterna med en intervju i början av studien för att ta reda på barnens förkunskaper 

om ett fenomen och sedan jämfört detta med vad barnen utvecklat för kunskaper efter aktiviteten hade 

det möjligtvis visat ett tydligare resultat på ett specifikt lärande.       

 

7. 2. Resultatdiskussion  

7. 2. 1. Naturvetenskap och teknik  
Enligt Skolverket (2016) ska barnen ges möjlighet att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter. 

För att kunna göra det anser Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att barn behöver ställas 

inför situationer där de måste tänka för att det ska bli möjligt för barnen att uttrycka vad och hur de 

tänker. Under studiens aktiviteter ställde barnen många frågor om hur rymdteknik fugerade, 

vardagliga rutiner på en rymdstation och naturvetenskapliga fenomen. Detta kan enligt Thulin (2010) 
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tolkas som att barnen visar ett intresse, nyfikenhet och ett sätt att närma sig ett kunskapsområde och 

vilja att förstå ett innehåll. Om barn ges utrymme att ställa frågor och bilda egna frågeställningar 

anser Thulin att detta är grunden i att utveckla en naturvetenskaplig förmåga.  

 

Resultatet visade på att barnen hade stora kunskaper sedan tidigare om rymden och att de snabbt tog 

till sig nya naturvetenskapliga begrepp som presenterades genom aktiviteterna. Resultatet kan tolkas 

som ett bevis på att barn i förskolan kan ta till sig vad som traditionellt ansetts vara för komplext för 

den åldersgruppen, vilket är något som Kallery (2011) lyfter i sin studie.   

   

Enligt Henwards studie (2015) framgår det att förskollärarna försöker kontrollera och i vissa fall 

förbjuda populärkultur i förskolan. Förskollärarna ansåg att de hjälpte barnen då de ansåg att mycket 

av materialet var våldsamt och könsstereotypt. Jag anser att populärkultur som barn uttrycker intresse 

för kan hjälpa förskollärare att skapa möjligheter för lärande. Enligt Skolverket (2016) betonas också 

vikten av att utgå från barnens intressen. I denna studie användes Star Wars som en grund för att 

barnen skulle uttrycka sina tankar om människans liv i rymden. Att utgå från populärkultur på detta 

sätt anser jag kan vara en god möjlighet att väcka barns intressen för naturvetenskap och teknik. Ett 

annat exempel är hur björnen Bamse och hans dunderhonung kan leda till samtal och lärande om 

näring och hälsa. Superhjältar som Batman och Spider-man kan tillföra något i samtal om regler och 

lagar eller att vara en bra kompis. Jag anser precis som Wohlwend (2017) att om barnen inte ges 

möjlighet att utöva lekar med populärkulturella teman så kommer en stor del av barnens kultur att 

försvinna och barnen ges då inte möjlighet att uttrycka sin livsvärld. Förskolan bör lägga mindre 

fokus på om populärkultur är bra eller dåligt och istället fundera över hur den kan bidra till att 

möjliggöra och stödja barns lärande.    

        

Enligt Åkerblom (2016) är användningen av gemensamma och korrekta begrepp viktiga i natur-

vetenskapen men utifrån resultatet kan det även tolkas som att naturvetenskapliga begrepp är viktiga 

för barnen i deras samspel. ”Tänker man sig att barns idéer både är individuellt och kollektivt skapade 

behövs ett språk för att kunna dela nyanserade tankar” (Åkerblom, 2016, s.191). Efter att Lisa sagt 

”allting svävar i rymden” kan det tolkas som att sväva blev ett viktigt och gemensamt begrepp för 

barngruppen. Det framkom i flertalet samtal efter att det yttrats. Ett tydligt exempel var också när 

Lucas rättade Alice med att säga ”Nej han sväva. Han hoppar inte”. Barnens användning av 

naturvetenskapliga begrepp kan även ses utifrån Siraj-Blatchford (2009) tankar kring emergent 

science, att deras tankar kring ett komplext fenomen som gravitation och tyngdlöshet påbörjats i en 

tidig ålder, vilket kan ge dem ett försprång när de senare stöter på fenomenet i grundskolan. Jag anser 

att denna studie visar på att populärkultur, estetiska uttrycksformer och digitala verktyg kan kopplas 

samman och möjliggöra nya sätt att lyfta fram naturvetenskapliga fenomen och teknik på, vilket kan 

bidra till att uppmuntra barnens intresse för naturvetenskap och teknik och stimulera samtal om dessa 

områden.    

 

En alternativ tolkning till användningen av begreppet sväva är att jag själv kan ha påverkat 

barngruppen med min närvaro och delaktighet i samtalen. Då Lisa yttrade ”allting svävar i rymden” 

uppmuntrade jag Lisa att berätta mer om hur hon tänkte. Detta kan ha påverkat barngruppen och 

cementerat att begreppet sväva var korrekt att använda i samtalen kring tyngdlöshet. Denna eventuella 

påverkan kan speglas mot Thulins (2010) tankar om vikten av hur och att barns frågor och 

naturvetenskapliga samtal bemöts av förskollärare. Thulin menar att bemötandet av barnens tankar 
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och frågor kan ha avgörande betydelse för hur barns kunskapsutveckling kring naturvetenskapliga 

fenomen fortlöper.  

 

7. 2. 2. Vardag i rymden  
Enligt Skolverket (2017) behövs den teknik som omger oss synliggöras och bli begriplig. Enligt 

Ampartzaki och Kalogiannakis (2016) bör barnens tidigare erfarenheter om världen tas till vara då ett 

arbete handlar om rymden. I deras forskning använder de jorden i olika perspektiv för att kunna visa 

barnen jordens form. I denna studie lyftes teknik i vår vardag som toaletten och tandborsten fram i 

ett nytt perspektiv; på en rymdstation. Utifrån analysen kan det tolkas som att människans liv på en 

rymdstation var ett nytt ämne för barnen att samtala om, då barnen ställde mycket frågor och önskade 

att se flera filmer. Detta gav barnen möjlighet att samtala om teknik på ett annorlunda sätt vilket kan 

vara ett sätt att uppmuntra och stimulera barns fortsatta intresse för teknik, vilket är något som Redfors 

(2016) och SOU 2010:28 anser behövs i förskolan. Enligt Skolverket (2016) är det förskollärarens 

ansvar att barnen utmanas och stimuleras i sitt intresse för teknik. 

 

Enligt Redfors (2016) ska inte för avancerade förklaringsmodeller användas i förskolan, det kan leda 

till att fenomenet som står i fokus blir alltför abstrakt och befinner sig för långt från barnens 

sammanhang. Att lyfta fram filmer där astronauter genomförde vardagliga rutiner på en rymdstation 

kan ha bidragit till att fånga barnens intresse och kopplat samman deras vardag med livet på en 

rymdstation.   

 

7. 2. 3. Populärkultur 
Enligt Henward (2015) hävdar många förskolor att de lyfter farm barnens intressen samtidigt som de 

förbjuder populärkultur i verksamheten, vilket kan ses som en paradox. På förskolan där studien 

utfördes upplevde jag det som att barnen fick utöva den populärkultur de var intresserade av, 

exempelvis genom att uttrycka detta intresse genom rollekar och estetiska uttrycksformer. Analysen 

visar att tre av barnen uttryckte att de ville arbeta mer med Star Wars och mindre om den verkliga 

rymden. Att vissa barn uttryckte ett motstånd till att övergå till att arbeta med den verkliga rymden 

kan tolkas utifrån Henwards studie (2015) som ett motstånd till en reglerande vuxen som begränsar 

barnens tillgång till populärkulturen. Ett exempel på detta motstånd och skyddande av populärkultur 

kan ses i resultatet då Oliver väljer att inte delta i aktiviteten när han inser att den inte skulle handla 

enbart om Star Wars. Detta hade möjligtvis kunnat undvikas om innehållet i aktiviteterna varit än mer 

sammankopplade mellan Star Wars och den riktiga rymden.    

 

Medan vissa barn ville arbeta mer kring Star Wars visade även resultatet att vissa barn inte hade 

någon relation till Star Wars sedan tidigare. Min studie presenterade enbart ett populärkulturellt 

fenomen; Star Wars. Det är mycket troligt att andra resultat hade framkommit om andra 

rymdrelaterade populärkulturella fenomen hade presenterats som möjligtvis hade inspirerat de andra 

barnen. Ett ytterligare alternativ hade kunnat vara att använda sig av mer välkänd barnkultur i en 

svensk förskole kontext, exempelvis Mulle Meck, Pettson och Findus och 2017 års julkalender; 

Jakten på tidskristallen och placera dessa karaktärer i ett rymdscenario. Dock finns alltid den risk som 

Wohlwend (2017) tar upp gällande all vuxenintroducerad populärkultur, att barnen inte har någon 

relation eller intresse för valet av populärkultur och därmed snabbt tappar intresse för aktiviteterna. 

Wohlwend (2017) menar att en lösning på detta problem är att låta barnen själva välja populär-

kulturellt fenomen att arbeta kring.  
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I denna studie framgick det att flera av barnen besatt en stor kunskap om Star Wars. Jag anser att 

dessa kunskaper som barnen besitter om Star Wars bör kunna lyftas fram i förskolan. I Hestermans 

studie (2011) användes barnens kunskaper om Star Wars för att skapa en egen uppföljare till filmerna, 

vilket bidrog till att barnen samarbetade och lärde sig att använda olika former av teknik. Det barn 

utrycker kunskaper om bör nyttjas för att koppla samman olika ämnesområden i förskolan. Det gäller 

för förskollärarna att se dessa möjligheter och utveckla dem tillsammans med barnen.     

 

7. 2. 4. Digitala verktyg  
Resultatet visade på att barnen ställde många frågor kring människors liv i rymden. Två av barnen, 

Lucas och Liam, uttryckte sig på ett sätt som kunde tolkas som att de lärt sig någonting eller upplevt 

någonting nytt. Detta motsäger de uppfattningar som lärare lyfte i Palaiologous (2016) studie om 

digital teknik. Lärarna ansåg att den digitala tekniken var socialt, fysiskt och språkligt begränsande. 

De filmer barnen fick se kan också tolkas som att de bidrog till att barnen delade med sig av sina egna 

kunskaper och erfarenheter, vilket i sin tur skapade samtal och diskussioner mellan barnen.        

     

Att digitala verktyg är en del av barns vardag tar även Edwards (2016) upp och menar att både 

populärkultur och digitala media är närvarande i barns livsvärldar vilket kräver att lärare måste följa 

med i utvecklingen och integrera digital teknik i utbildningen. Lindahl och Folkesson (2012) tar upp 

vikten av flexibilitet i lärarrollen och möjligheterna till att skapa gemensamma utforskande aktiviteter 

med hjälp av digitala verktyg. Tillgången till den digitala tekniken bidrog med att jag snabbt kunde 

hitta nya filmer då barnen önskade att få se fler filmer om livet på en rymdstation. Om jag istället 

använt mig av analoga eller ej internetanslutna verktyg exempelvis videoband eller DVD hade det 

inte gått att söka upp och ta del av det barnen uttryckte intresse för där och då, vilket hade resulterat 

i att flera samtal mellan barnen inte hade ägt rum. I Dongs (2016) studie visade många lärare på en 

positiv inställning till IKT men det var sällan som det användes i undervisningen. I Palaiologous 

(2016) studie använde lärare digital teknik i privatlivet men hade svårt att se det som ett verktyg i 

klassrummet. Jag anser att lärare bör reflektera över hur digital teknik hjälper dem i deras vardagsliv 

och sedan använda tekniken på liknande sätt i förskola och skola.   

 

I denna studie kan resultatet tolkas som att barnen förstår hur YouTube fungerar, vilket kan tyda på 

att de använder det hemma, på förskolan eller bådadera. Barnen visste att det fanns fler filmer på 

YouTube på samma ämne, vilket kan ge en inblick i hur barnen ser på informationssökning och den 

enorma mängd data som existerar på exempelvis ett digitalt och socialt medium så som YouTube. 

Resultatet kan jämföras med Plowman, Stephen och McPake (2010) undersökning om hur teknik kan 

ses som en integrerad del av barns vardagsliv och att barn ofta är medvetna eller har en uppfattning 

om hur tekniken omkring dem fungerar även fast ingen riktad undervisning skett. Barnens kunskaper 

om YouTube kan även speglas mot Prenskys (2001) tankar om digitala infödda och digitala 

immigranter, där barnen i studien kan ses som digitala infödda då YouTube inte är något nytt för dem 

då YouTube är mer än ett decennium äldre än barnen i fråga. 
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7. 2. 5. Estetiska uttrycksformer 
Syftet med att barnen fick tillgång till att använda sig av estetiska uttrycksformer var att ge dem ett 

ytterligare sätt att utrycka sig på. Gråhamn och Thavenius (2003) menar att användningen av estetiska 

uttrycksformer kan fungera som ett verktyg för att nå andra kunskapsområden, att syftet med 

bildskapandet inte är en konstnärlig produkt utan en form av kommunikation. 

 

Enligt Änggård (2006) ritar barn hellre människofigurer eller fantasifigurer som kan vara inspirerade 

från populärkultur än fysiska objekt som finns i barnens närmiljö. Undantaget är då en bildaktivitet 

som är lärarledd och barnen får i uppgift att rita något från till exempel ett studiebesök, då ritar barnen 

ofta specifika ting från den platsen. Detta stämmer med det barnen i studien berättade om sina bilder 

från samtalet vi hade om rymdstationen Dödsstjärnan från Star Wars. Alice valde då att rita 

Dödsstjärnan. När hon sedan fick frågor om sin bild uttryckte hon ”Det här som står stilla i rymden”. 

Detta kan tolkas som att Alice inte hade någon större relation till Star Wars, men hon valde ändå att 

rita något från samtalet då hon kanske uppfattade situationen som en klassisk lärarledd bildaktivitet i 

likhet med Änggårds (2006) resonemang.  

 

Oscar och William ritade karaktärer från Star Wars som inte fanns med i materialet som visades för 

barnen, men som de själva uttrycket fascination för. När de fick berätta om sina bilder fanns det en 

handling i bilden. Detta kan tolkas som att barnen tog sig an uppgiften på olika sätt. Alice valde att 

rita Dödsstjärnan då det var en framstående del av materialet som visades under aktiviteten. Oscar 

och Williams bildskapande kan tolkas som att de var friare i sitt skapande och deras kunskaper om 

Star Wars bidrog till deras berättelser om sina bilder. Trots att barnen uppmanades att få tänka fritt 

kan det tolkas som att Star Wars är bunden till en viss kontext som kan vara svår att gå utanför. Jag 

anser också att prata fritt om ett ämne som barnen har för lite kunskap om, kan vara svårt oavsett vad 

det handlar om, detta gäller även för vuxna.     

 

Utifrån resultatet kan valet av estetiska uttrycksformer till en början ifrågasättas, både mediet papper 

och penna, och användningen av estetiska uttrycksformer över huvud taget. Hade ett annat material 

valts hade möjligtvis andra uttryck kommit fram. Utifrån studiens resultat anser jag att barnen var 

mer aktiva och samtalade mer med varandra om naturvetenskapliga fenomen, teknik och 

populärkultur i samband med visning av filmerna under aktiviteterna. Detta resultat kan ha att göra 

med att barngruppen var väldigt aktiv och intresserad och att de kunde ställa komplexa frågor. Det är 

dock mjöligt att en annan barngrupp hade haft större behov av att stötta och förklara sina tankar med 

hjälp av estetiska uttrycksformer, vilket i slutänden resulterar i att erbjuda estetiska uttrycksformer är 

befogat då jag anser att det är viktig att erbjuda barnen multimodala sätt att uttrycka sig på. Jag anser 

att multimodalitet kan leda till att jag som förskollärare kan få mer kunskap om barns tankar, åsikter 

och uppfattningar, med andra ord, få en inblick i deras livsvärld. 

 

7. 3. Implikationer för det framtida yrket 

Denna studie har gett mig nya insikter och erfarenheter inför det kommande yrket. Det har varit 

stärkande att kunna genomföra en studie av denna storlek och sedan dokumentera den. Det har också 

känts givande att få ta del av barnens tankar och sätta fokus på vad de uppmärksammat och uttryckt.   

 

Den ambivalens och oro som lärare uttrycker i Dongs (2016) och Lindahl och Folkesson (2012) 

forskning kan tolkas som att de ingår under Prensky (2001) begrepp digitala immigranter.  
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Jag identifierar mig själv som digitalt infödd, detta upplever jag har hjälpt mig att se digitala verktyg 

som ett verktyg som kan hjälpa mig i min fortsatta profession. Tekniken kan vara ett verktyg för 

lärande och finns till för att underlätta vår vardag, därför ska vi inte vara rädda för att använda den. 

 

7. 4. Förslag till fortsatt forskning  

Att utforska nya sätt att utforma aktiviteter för barn i förskolan med hjälp av populärkultur, digitala 

verktyg och naturvetenskap i utbildningssyfte.  

 

 



 

 

 

8. Referenslista  
Ampartzaki, M. & Kalogiannakis, M. (2016) Astronomy in Early Childhood Education: A Concept-Based 

Approach, Early Childhood Educ J, 44(2), 169–179. doi 10.1007/s10643-015-0706-5 

 

Back, C. & Berterö, C. (2015). Interaktiv fenomenologisk analys. I A. Fejes & R. Thornberg (Red.) 

(2015). Handbok i kvalitativ analys. (2., utök. uppl.) (s. 148-161). Stockholm: Liber. 

  

Bengtsson, J. (1998). Fenomenologiska utflykter: människa och vetenskap ur ett livsvärldsperspektiv. 

Göteborg: Daidalos. 

 

Bengtsson, J. (1991). Den fenomenologiska rörelsen i Sverige: mottagande och inflytande 1900-1968. 

Diss. Göteborg : Univ. Göteborg. 

 

Bengtsson, J. (2001). Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. (3., rev. uppl., 3 

tr. 2013). Göteborg: Daidalos. 

 

Bjurulf, V. (2011). Teknikdidaktik. Stockholm: Norstedt. 

 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (3., 

rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Dong, C. (2016). Preschool teachers’ perceptions and pedagogical practices: young children’s use of ICT. 

Early Child Development and Care, 1-16. doi: 10.1080/03004430.2016.1226293 

 

Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (2000). Att förstå barns tankar: metodik för barnintervjuer. (3., 

[omarb.] uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Dunlop, J. (2000). How Children Observe the Universe, Astronomical Society of Australia, 17(2), 194-206. Från 

http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph 

iarticle_query?db_key=AST&bibcode=2000PASA...17..194D&letter=0&classic=YES&defaultprint=

YES&whole_paper=YES&page=194&epage=194&send=Send+PDF&filetype=.pdf 

 

Edwards, S. (2016). New concepts of play and the problem of technology, 

digital media and popular-culture integration with play-based learning in early childhood education. 

Technology, Pedagogy and Education, 25(4), 513-532. doi: 10.1080/1475939X.2015.1108929 

 

Engdahl, I. (2011). Toddlers as social actors in the Swedish preschool. Department of Child and Youth Studies. 

Stockholm University. Från http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A391762&dswid=-6484 

 

Enochsson, A. (2014). Barn och digitala medier. Löfdahl, A., Hjalmarsson, M., & Franzén, K. (red.) 

Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s. 92-101). Stockholm: Liber.  

 

Eriksson-Zetterquist, U & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.). Handbok i 

kvalitativa metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) (s. 34-54). Stockholm: Liber. 

 

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A391762&dswid=-6484


 

 

Eshach, H. & Fried, M. (2005). Should Science be Taught in Early Childhood? 

Journal of Science Education and Technology, 14(3), 315-336. doi: 10.1007/s10956-005-7198-9 

 

Gråhamn, L. & Thavenius, J. (2003). Kultur och estetik i skolan. (Lärarutbildningens skriftserie 

Rapporter om utbildning, nr 2003:5 R) Reprocentralen, Malmö högskola. Från 

http://www.pigmedia.se/Kultur_estetik_i_skolan_nagra_forskningsperspektiv.pdf 

 

Hansson, L. & Redfors, A. (2006). Tre elever berättar om universum, gud och fysiken, NorDiNa 1(6), 31-

46. Från https://www.naturfagsenteret.no/binfil/download.php?did=6559 

 

Henward, A. (2015). “She Don’t Know I Got It. You Ain’t Gonna Tell Her, Are You?” Popular Culture 

as Resistance in American Preschools. Anthropology & Education Quarterly, 46(3), 208-223. 

doi:10.1111/aeq.12103  

 

Hesterman, S. (2011). Multiliterate Star Warians: The force of popular culture and ICT in early learning. Australian 

Journal of Early Childhood. 36(4), 86-95. Från http://www.earlychildhoodaustralia.org.au/wp-

content/uploads/2014/06/AJEC1104.pdf   

 

Kallery, M. (2011). Astronomical concepts and events awareness for young Children. International 

Journal of Science Education, 33(3), 341-369. doi: 10.1080/09500690903469082 

 

Krechevsky, M. (2006). Fyra karakteristiska drag i gruppläranade. C. Giudici & C. Rinaldi (Red.), Att 

göra lärande synligt: barns lärande - individuellt och i grupp (s. 284-303). Stockholm: HLS förlag 

 

Källström Cater, Å. (2015). Att intervjua barn. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.). Handbok i kvalitativa 

metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) (s. 68-80). Stockholm: Liber. 

 

Lindahl, M. & Folkesson, A. (2012). ICT in preschool: friend or foe? The significance of norms in a 

changing practice. International Journal of Early Years Education. 20(4), 422-436. doi: 

10.1080/09669760.2012.743876   

 

Lindgren, M. (2008). Kultur och estetik i skolan – vad och för vem? KRUT, Kritisk utbildningstidskrift, 131(3). Från 

https://www5.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2010/11/krut_nr_3_2008_pdf_95613.pdf 

 

Merleau-Ponty, M. (1999). Kroppens fenomenologi. (1. uppl.) Göteborg: Daidalos. 

 

Palaiologou, I. (2016). Teachers’ dispositions towards the role of digital devices in play-based pedagogy 

in early childhood education. Early Years. 36(3), 305-321. doi: 10.1080/09575146.2016.1174816 

 

Plowman, L., Stephen, C. & McPake, J. (2010). Supporting young children's learning with technology at home and in 

preschool. Research Papers in Education. 25(1), 93-113. doi: 10.1080/02671520802584061 

 

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon MCB University Press, 9(5). Från: 

https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-

%20Part1.pdf 

 

 

http://www.pigmedia.se/Kultur_estetik_i_skolan_nagra_forskningsperspektiv.pdf


 

 

Redfors, A. (2016). Att arbeta med teoretiska förklaringsmodeller i förskolan. I S. Thulin (Red.). 

Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv: kreativa lärandeprocesser. (Första upplagan) (s. 93-102). 

Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Saar, T & Nordberg, M. (2014) Barn, estetik och konstnärliga metoder. I A. Löfdahl, M. Hjalmarsson & 

K. Franzén (Red.) Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s. 69-79). Stockholm: Liber.  

 

Siraj-Blatchford, John. (2001). Emergent science and technology in the early years. Paper presented at 

the XXIII World Congress Of OMEP. Santiago Chile July 31 to 4 August 2001. 

 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. uppl.]). Stockholm: Skolverket 

 

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017. 

Stockholm: Skolverket. 

 

SOU 2010:28. Vändpunkt Sverige: Ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT. 

Stockholm: Elanders Sverige AB.    

 

Szklarski, A. (2015). Fenomenologi. I A. Fejes & R. Thornberg (Red.) (2015). Handbok i kvalitativ 

analys. (2., utök. uppl.) (s. 131-147). Stockholm: Liber. 

 

Thulin, S. (2010). Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan. Nordisk Barnehageforskning, 

3(1), 27-40. Från http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:375804/FULLTEXT01.pdf 

 

Thulin, S. (2011). Lärares tal och barns nyfikenhet: kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i 

förskolan (Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och 

lärande). Från https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25276/3/gupea_2077_25276_3.pdf  

 

Thulin, S. (2016). Förskolan och naturvetenskapen. S. Thulin (red.). Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv: 

kreativa lärandeprocesser. (Första upplagan) (s. 15-30). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhälssvetenskaplig forskning. 

Hämtad 4 september, 2017, från ://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Wohlwend, K. (2017). Who gets to play? Access, popular media and 

participatory literacies, Early Years, 37(1), 62-76. doi: 10.1080/09575146.2016.1219699 

 

Åkerblom, A. (2016). Ämnesdidaktik för förskolan? I S. Thulin (Red.). Naturvetenskap i ett 

förskoleperspektiv: kreativa lärandeprocesser. (Första upplagan) (s. 185-196). 

Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

  

Änggård, E. (2006). Barn skapar bilder i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 

 


