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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att synliggöra hur små barn interagerar med ett mikroskop-ägg i 
utforskandet av naturvetenskapliga fenomen. I förskolans uppdrag ingår att arbeta med natur-
vetenskap och teknik i barnens vardag. Förskollärarens kompetens och deras förhållningssätt 
gentemot barnen är betydelsefull för att möjliggöra för små barns digitala utforskande. Tidigare 
forskning visar att utforskande handlar om att få pröva, undersöka och på ett lekfullt sätt ta reda 
på mer om något.  
 
Det teoretiska ramverk som legat till grund för studien är social construction of technology, 
SCOT, vilket gett möjlighet att beskriva hur mening skapas i barns interaktion med olika 
tekniska artefakter.  
 
Studien genomfördes på en medelstor förskola i Luleå kommun med tre grupper barn i två-års 
ålder. Data samlades in med hjälp av filminspelning och ljudupptagning vid planerade 
aktiviteter. Bearbetningen har skett i en abduktiv analysprocess där en växelverkan mellan att 
härleda materialet till teoretiska utgångspunkter och en öppenhet för nya förklaringar och upp-
täckter har varit vägledande.  
 
I resultatet framträder olika interaktionsramar som visar på vilket sätt barnen interagerar med 
den digitala teknologin utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser. Resultatet visar även hur 
mikroskop-ägget på olika sätt kan möjliggöra för små barns naturvetenskapliga utforskande.  
 
 
 
Nyckelord: Digital teknik, förskola, interaktion, mikroskop-ägg, SCOT, utforskande.  
  



 

Förord  
 
Först och främst vill vi tacka varandra för gott samarbete. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 
handledare Per Högström. Du har bidragit med goda råd och peppning att utmana oss själva 
och tro på vår idé. Vi vill även passa på att tacka alla barn och pedagoger på förskolan där vi 
genomförde vår studie.   
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Inledning  
Sökningar kring forskning om naturvetenskap och teknik med de yngsta barnen i förskolan 
visade tydligt att det fanns en kunskapslucka då studier för den åldersgruppen är ovanliga. De 
flesta studier inom området fokuserar på barn från tre år och uppåt (Axell, 2013; Cremin, 
Glauert, Craft, Compton & Stylianidou, 2015; Russell & McGuigan, 2016). Det har genomförts 
en mängd forskning kring digital teknik i förskolan på senare år. Det mest förekommande är 
forskning kring lärplattor och appar (Kjällander & Moinian, 2014; Nilsen, 2018; Petersen, 
2015). Denna studie fokuserar därför istället på en annan sorts digital artefakt, mikroskop-ägget, 
vilket är en digital teknik som forskning inte berört i någon större utsträckning. De studier som 
har genomförts handlar främst om annan typ av digital förstoring, exempelvis i form av när-
bilder tagna med kameror eller lärplattor (Fleer, 2017). Mikroskop-ägget ger barnen möjlighet 
att utforska naturvetenskapliga objekt på närmare håll och tack vare att den förstorade bilden 
kan projiceras på en större skärm, exempelvis en dator, kan barnen få syn på saker de inte 
kunnat upptäcka med blotta ögat (Russell & McGuigan, 2016). 
 
Enligt Forsling (2011) är det inte en nödvändighet att som förskollärare fundera på om de små 
barnen i förskolan bär på en digital kompetens och kan interagera med digital teknik, utan fokus 
bör ligga på hur de interagerar. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs att 
förskollärare ska stimulera och utmana barnens intresse för naturvetenskap och teknik samt att 
alla barn ska få möjlighet att upptäcka och utforska enkel teknik. I den kommande läroplanen 
(SKOLFS, 2018:50) som träder i kraft i juli 2019, förtydligas förskolans uppdrag gällande detta. 
Här belyses att förskollärare ska skapa möjligheter för alla barn att få utforska och använda 
digital teknik, detta för att stimulera barnens lärande och utveckling (ibid). Förskollärare bör 
betrakta små barn som kompetenta utforskare, som utforskar på sitt sätt och i sin takt samt ge 
barnen den tiden de behöver. Då kommer de att upptäcka att även de små barnen kan interagera 
med digital teknik (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014). 
 
Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är social construction of technology, SCOT. 
Inom SCOT ses människa och teknologi som samspelande och beroende av varandra för att 
skapa mening (Bijker, 2010). Fokus ligger på vad som sker i den sociala interaktionen mellan 
människor och tekniska artefakter, det vill säga hur vi påverkar tekniken och hur tekniken 
påverkar oss. Studien har syftat till att synliggöra de olika interaktioner som sker mellan barnen 
och teknologin samt hur teknologin kan möjliggöra för ett naturvetenskapligt utforskande. 
Under studiens gång har vi båda varit lika aktiva och delaktiga under datainsamling, tran-
skribering, analys, bearbetning av källor samt i skrivandet. 
 
Vår upplevelse från den verksamhetsförlagda utbildning vi genomfört och från tidigare arbets-
tillfällen är att de yngsta barnen i förskolan inte fått samma möjligheter som de äldre att på egen 
hand utforska digital teknik. Utifrån vårt intresse och tidigare erfarenhet blev därför studiens 
mål att nå fördjupad kunskap och lyfta fram de möjligheter digital teknik kan ha för små barns 
naturvetenskapliga utforskande. Studien ska kunna inspirera andra i arbetet kring natur-
vetenskap och teknik bland de yngsta barnen i förskolan.  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet är att synliggöra hur små barn interagerar med digital teknik i utforskandet av natur-
vetenskapliga fenomen.  
 
*På vilka sätt utforskar små barn naturvetenskapliga fenomen i interaktion med digital teknik?  
 
*På vilka olika sätt möjliggör mikroskop-ägg små barns naturvetenskapliga utforskande?  
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Bakgrund   
Under de senaste decennierna har det skett en enorm teknologisk utveckling. I det moderna 
samhället är både vuxna och barn omgivna av teknik som vi använder dagligen. Vi omges av 
vardagsteknik, så som fönster, cyklar eller bestick, men också av digital teknik i form av 
telefoner, datorer, kameror och tv-apparater. Som Bjurulf (2013) belyser så räcker det inte bara 
med motiveringen att Sverige är i en fortsatt teknisk utveckling, utan det är förskolans uppdrag 
att bidra med rätt utmaningar och utforskande för att varje barn ska kunna hantera den teknik-
intensiva vardagen de lever i. 
 
Förskolans uppdrag 
Tekniken och naturvetenskapen har med åren fått allt större plats i förskolans läroplan. 
Naturvetenskapens framväxt i förskolans undervisning skapar möjligheter för barnen att ta till 
sig en fördjupad förståelse och ett vidgat naturvetenskapligt språk. I takt med samhällets digi-
talisering har teknik i förskolan fått större betydelse och den digitala tekniken har blivit en allt 
viktigare del av förskolans uppdrag. Tillgängligheten av digital teknik på förskolan bidrar med 
möjligheter som stimulerar barnens kreativitet och leder till nya upptäckter. 
 
Teknik och naturvetenskap i förskolans läroplan 
I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet startar en trend med tydligare mål i förskolan, 
med de tre övergripande ämnesområdena natur, kultur och samhälle (Vallberg Roth, 2011). Det 
är nu barnets eget perspektiv efterfrågas och barnen ses som kompetenta medborgare med 
demokratiska rättigheter gällande både innehåll och arbetssätt i förskolan (ibid.). Inom det 
naturvetenskapliga området i Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) 
betonas särskilt själva människan men också växter, djur, miljö, naturfenomen samt matematik 
och teknik. Detta fokus på att lyfta fram naturvetenskap och teknik i förskolan har följt med i 
den fortsatta utvecklingen som skett. I läroplansförslaget år 2009 nämns naturvetenskap och 
teknik i barnens vardag och att det i förskolan ska möjliggöras för ett utforskande arbetssätt där 
bland annat miljö och material skall vara med. Vallberg Roth (2011) beskriver vidare att i den 
slutliga utformningen av läroplanen år 2010 så uttolkas punkter inom naturvetenskap och 
tekniska innehåll genom att lyfta barnets intresse för naturen. Det betonas även att barnet ska 
få möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska samt urskilja den teknik som finns i vardagen 
och få erfarenheter av hur enkel teknik fungerar. Denna formulering kvarstår även i dagens 
reviderade styrdokument (Skolverket, 2016).  
 
Den kommande läroplanen för förskolan, som träder i kraft i juli 2019, förtydligar förskolans 
uppgift att möjliggöra för barnen att utforska, upptäcka och använda digitala verktyg på ett sätt 
som stimulerar utveckling och lärande (SKOLFS, 2018: 50). Med stöd i den kommande läro-
planen skulle därför ett naturvetenskapligt utforskande, i interaktion med digital teknik, kunna 
vara ett sätt för förskolan att möjliggöra för barnen att utveckla en positiv uppfattning om sig 
själva som lärande och skapande individer (ibid). Dagens samhälle är präglat av en mängd olika 
sorters digital teknik och det är vår uppgift som förskollärare att möjliggöra för barnen att få 
utforska och skapa sig ett intresse och en grund för vidare kunskap. 
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Naturvetenskap i förskolan 
Naturvetenskapliga fenomen är något som ofta spontant fångar barns intresse och väcker 
nyfikenhet (Ärlemalm-Hagsér, 2008). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs 
att miljön på förskolan ska vara innehållsrik, inbjudande och öppen för att främja lek och 
kreativitet. Förskolan ska ta tillvara på barnens nyfikenhet och stärka intresset för att lära sig 
nya saker. Verksamheten ska också vara ett stöd för varje barn att tillägna sig nya sätt att förstå 
sin omvärld och öka sin förståelse för naturvetenskap. Där har förskolläraren ett särskilt ansvar 
att stimulera lusten att våga sig på nya utmaningar som kan resultera i ett erövrande av nya 
färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Enligt Ärlemalm-Hagsér (2008) handlar ett natur-
vetenskapligt arbetssätt och metod om att systematiskt observera, göra antaganden och 
förutsägelser samt experimentera. Detta systematiska tillvägagångssätt sker oftast utifrån den 
egna förståelsen, där barn sorterar och klassificerar det de upptäcker.  
 
Genom att visa på skillnader och likheter ges möjligheten att få en fördjupad förståelse och ett 
vidgat naturvetenskapligt språk (Ärlemalm-Hagsér, 2008). Författaren belyser även att om man 
som förskollärare utmanar barnens föreställningar om naturvetenskapliga fenomen möjliggör 
det till en förståelse om händelser och fenomen i barnens omvärld. Att få undersöka och 
utforska olika fenomen bidrar till att barnen utvecklar och fördjupar sin kunskap kring 
naturvetenskap (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2010). Eshach (2006) belyser att 
naturvetenskapen kan hjälpa barn att se världen på̊ ett speciellt sätt. Den har sitt eget språk med 
begrepp och förutsätter en samverkan mellan teori och empirisk evidens.  
 
Förskolans teknik och den digitala teknikens betydelse  
Att kunna förstå och handskas med den teknik som finns omkring oss är viktigt. I enlighet med 
styrdokumenten är det förskollärarens ansvar att i förskolan ge barnen möjlighet att utveckla 
dessa förmågor (Skolverket, 2016). Axell (2013) har granskat tidigare forskning kring yngre 
barns lärande i och om teknik och sammanfattar det med att belysa vissa återkommande 
aspekter. En av dessa är att låta barn komma i kontakt med samt få chansen att utforska och 
upptäcka olika sorters teknik redan i förskoleåldern. Genom att ta tillvara på barnens naturliga 
nyfikenhet och upptäckarglädje kan förskolan vara en plats där barnen tidigt får skapa ett 
intresse och en större kunskap om teknik. Ett högst aktuellt område inom teknikämnet idag är 
just digital teknik, och digital kompetens har lyfts fram som en av åtta nyckelkompetenser för 
ett livslångt lärande (Europaparlamentet, 2005). ”Digital kompetens innebär att alla ska vara 
förtrogna med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina egna förutsättningar” 
(Digitaliseringsrådet, 2018, s.6). Detta stämmer överens med de nya formuleringarna kring 
digital kompetens i den kommande läroplanen för förskolan (SKOLFS, 2018:50)  
 
De flesta barn i Sverige är uppvuxna med digitala redskap i hemmet, exempelvis datorer, surf-
plattor och smartphones (Statens medieråd, 2017). De senaste åren har tillgängligheten gällande 
digital teknik ökat i förskolans verksamhet. En ökad tillgänglighet leder till att även de yngsta 
barnen får möjlighet att lära sig hur digital teknik fungerar (Bjurulf, 2013). Tillgängligheten av 
digital teknik i förskolan ger dock ingen garanti att alla barn utvecklar ett lärande, utan kan ses 
som en resurs för att stimulera utvecklingen av barns olika förmågor samt förbereda barnen 
inför framtidens digitala användande (ibid). Tillgängligheten av digital teknik bidrar också till 
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att stärka förskolans kompensatoriska funktion. Det kompensatoriska uppdraget innebär att 
förskolan ska skapa förutsättningar som ger alla barn möjlighet att utvecklas så långt som 
möjligt (Vetenskapsrådet, 2015). 
 
Digital teknik lockar till ett utforskande då det erbjuder en variation av möjligheter, barnen kan 
interagera med tekniken på många olika sätt. Barns interaktioner med det digitala innefattar 
ofta att de omvandlar och utvecklar dess tänkta användningsområden för att möta sina egna 
intressen och tidigare erfarenheter, och på så vis skapa mening i användandet (Kjällander & 
Moinian, 2014). Enligt Bjurulf (2013) så uppfyller digital teknik så som datorer och surfplattor 
olika syften i förskolan. Det är här viktigt att fundera på varför dessa används och på vilket sätt 
samt om det finns andra mer passande verktyg att använda. Bjurulf beskriver vidare att i och 
med den digitala utvecklingens rasande fart bidrar det till att de fysiska gränserna suddas ut och 
dessa ersätts av digitala aktiviteter, exempelvis läggs ett pussel på en pekskärm istället för ett 
fysiskt. I och med utvecklingen är det viktigt att barn i förskoleåldern tidigt får möjlighet att 
tillägna sig erfarenheter kring digital teknik. Barnens kreativitet stimuleras av olika upptäckter 
och där kan digital teknik bidra till det. Lärplattan är ett exempel på detta, genom att ge barnen 
möjlighet att göra egna sagor, filmer eller ta egna foton (Bjurulf, 2013; Kjällander & Moinian, 
2014; Nilsen, 2018; Petersen, 2015).   
  
Mikroskop-ägg och digital förstoring 
Russell och McGuigan (2016) beskriver att digital förstoring kan användas för att synliggöra 
ett objekts speciella egenskaper på ett närmare håll. Ett mikroskop kopplat till en smartboard, 
lärplatta eller dator kan hjälpa barn att få syn på dessa egenskaper, och framförallt är det för-
delaktigt vid arbete i grupp. Barn i 3-5 års ålder kan ha stor hjälp av detta i sina utforskande 
observationer (ibid.). Enligt Elfström et al. (2014) så kan förstoringar av ett material möjliggöra 
nya upptäckter och en fördjupning av detaljer. Förstoringar kan även göra att ett projekt blir 
ännu mer utforskande i och med att barnen får syn på likheter och skillnader. Mikroskop-ägget 
(Se bilaga 1) möjliggör för barn att självständigt titta närmare på ett naturvetenskapligt objekt. 
Barnen kan både självständigt eller med stöd av en pedagog placera kameran över ett föremål 
samt vrida övre delen på ägget för att justera bildens fokus och skärpa. På den övre delen av 
ägget finns även en knapp som det går att filma korta sekvenser eller ta stillbilder med, dessa 
bilder kan då lagras i den dator som ägget är kopplad till. Genom att kunna ta kort på förstorade 
bilder hjälper det barnen att få syn på saker de inte kunnat upptäcka med blotta ögat (Fleer, 
2017). För att få en så bra bild av objektet som möjligt är ägget utrustad med fyra starka lys-
dioder och förstorar bilden av ett föremål hela 40 gånger. Mikroskop-ägget kopplas in i en dator 
eller smartboard via USB och barnen kan sedan se den förstorade bilden direkt på skärmen. Det 
finns även en trådlös variant av mikroskop-ägget som snabbt kopplas upp via wi-fi och därför 
kan användas även till lärplattor.  
 

Förskollärarens roll  
Enligt Helldén et al. (2010) så har förskolläraren en viktig roll i barns naturvetenskapliga 
utforskande. Naturvetenskapen ska vara en självklarhet i förskolans verksamhet, den ska inne-
hålla arbetssätt som möjliggör för barnen att skaffa sig kunskaper om naturvetenskap och 
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använda sig av dessa. Förskolläraren kan här vara till stöd för barnen genom att ställa 
utmanande frågor som är till hjälp i erövrandet av nya kunskaper och erfarenheter. Enligt 
Løkken (2008) så är det betydelsefullt att i arbetet med små barn ta tillvara på deras nyfikenhet, 
samspel och lek. Som förskollärare är det viktigt att utforma ett lämpligt förhållningssätt för att 
få syn på, tolka och förstå vad barnen gör och vad det är som händer i situationen samt mellan 
barnen i gruppen. Det är inte bara viktigt att få syn på relationen mellan barnen utan också på 
relationen mellan förskolläraren och barnen, både som individer och som grupp. Som förskol-
lärare behöver man tänka på att alla barn har med sig en egen erfarenhetsbank med kunskap, 
baserat på deras tidigare möten och upplevelser i livet (Svenning, 2011). Ibland kan detta bli 
problematiskt i och med att förskollärare reagerar mot barnen på samma sätt som man själv har 
erfarenhet av från sin barndom. Det är dock sällan en medveten handling, utan är något som 
undermedvetet färgar en och kan vara svårt att frångå (ibid). Løkken (2008) belyser att det inte 
alltid är bra med en förskollärare som är överaktiv då detta kan bli ett störningsmoment och en 
stoppkloss för barnens utforskande. Ibland kan förskollärarens närvaro och engagemang inte 
vara nödvändig i små barns arena. Det är något som är viktigt att tänka på i arbetet med barnen 
samt vara medveten om att ett invant beteende att alltid vara överaktiv kan vara svårt att ändra 
på. Det handlar om att på ett så bra sätt som möjligt förhålla sig till och uppmärksamma vad 
som händer i situationen och vad barnen gör. 
 
Enligt Svenning (2011) så används begreppen barns perspektiv och barnperspektiv ofta när man 
som förskollärare vill få syn på och tillgång till barnens värld. Som förskollärare är det viktigt 
att tänka på om det är vår tolkning av barnets bästa eller barnets eget uttryck. Ur ett barn-
perspektiv kan man säga att vi använder vi oss av ett filter, färgad av de erfarenheter och upp-
levelser vi bär med oss. Detta påverkar i sin tur mötet och de relationer vi skapar med barnen. 
Förskolläraren bör förhålla sig med en öppen och utforskande inställning till nya tolkningar i 
mötet med det enskilda barnet (ibid.). Om man som förskollärare utgår ifrån förutfattade 
meningar om vad barnen vill och behöver, då ser man det ur ett barnperspektiv (Sommer, 
Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011). När det gäller barns perspektiv fokuserar förskol-
läraren istället på att representera barnens egna upplevelser, erfarenheter och tankar (Sommer, 
Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011; Svenning, 2011). Det gäller att som förskollärare 
skapa en miljö med rikt material som underlättar utforskandet samt uppmuntrar barnen till att 
samtala med varandra om sitt undersökande. I barnens utforskande är det viktigt att vara en 
lyssnande pedagog, som är noga med att låta barnen undersöka materialet i lugn och ro. För att 
stödja barnen i deras utforskande bör förskolläraren vara beredd på att ställa öppna och 
produktiva frågor, exempelvis vad tror du händer om du gör såhär? (Elfström et al., 2014). 
 
Olika sorters digital teknik kan användas i olika syften. Det är därför viktigt att som 
förskollärare reflektera över varför, till vad och på vilket sätt dessa ska användas (Nilsen, 2018). 
För att barnen ska få en möjlighet att utforska digital teknik är det en förutsättning att det finns 
tillgång till dessa på förskolan (Bjurulf, 2013). Det är därför viktigt att pedagogerna på 
förskolan har kompetens gällande digital teknik för att kunna skapa bästa möjliga 
förutsättningar för barns utforskande. Detta kan göras genom att pedagogerna tillsammans 
utforskar teknologin för att skapa sig kunskap kring den. Det bidrar till ett mer tillåtande 
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förhållningssätt inom förskolans verksamhet, där barnen ges möjlighet att utveckla digitala 
förmågor (ibid.).  
 

Barn i förskolan 
Barns inflytande och delaktighet har fått en större och mer betydelsefull plats i förskolan. Små 
barn gör sig hörda genom att använda sin kropp i sin kommunikation och sitt utforskande. 
Kroppsspråket blir på så vis en viktig aspekt i att tolka barnen och kunna ge dem en reell 
möjlighet till inflytande över sin egen vardag. Små barn har ett naturligt utforskande för-
hållningssätt (Helldén et al., 2010) och undersöker sin omgivning med alla sina sinnen. Løkken 
(2008) beskriver att barn utforskar med hela kroppen och att förståelsen av något ofta finns i 
kroppen redan innan barnet kan sätta ord på det. Løkken argumenterar även för att små barn 
ska ses som kompetenta och sociala aktörer i sitt utforskande. I dagens samhälle spenderar barn 
mer och mer tid framför datorer och telefoner (Statens medieråd, 2017), men teknologin får 
också en allt större plats i deras utforskande och fysiska lekar. Barn växer upp i ett samhälle 
där digital teknik är en naturlig del av deras vardag och där de ofta ses som digitalt kompetenta 
redan i låg ålder. Barns digitala kompetens har därför, i och med samhällets snabba utveckling 
inom digitalisering, blivit ett område i fokus för många diskussioner (se: Forsling, 2011; Nilsen, 
2018). 
 
Små barns kommunikation och delaktighet 
Genom att kombinera tal, kropp och materialitet gör även de yngsta barnen sin röst hörd. Små 
barns delaktighet är således inte något som bara sker genom förskollärarens påverkan utan alla 
barn ses som kompetenstolkare av sociala samspelssituationer (Dalgren, 2017). Små barns 
kommunikation sker förkroppsligat genom att exempelvis sträcka ut en arm, peka eller med 
framsträckning av något föremål (ibid.). Johannesen och Sandvik (2014) beskriver att det är 
viktigt att se små barn som kompetenta och aktiva aktörer i sitt eget utforskande och lärande. 
För att även de yngsta barnen i förskolan ska få en reell möjlighet att påverka sin vardag måste 
förskollärare uppmärksamma hur de lyssnar på barnen, om de kan se och förstå de olika 
uttryckssätt barnen använder. Begreppet det kompetenta barnet är något som vuxit fram och 
fått mer och mer tyngd de senaste tjugo åren. Även barns inflytande har fått en tydligare och 
mer betydelsefull plats i förskolan genom åren. Detta är något som stärks i och med dokument 
som FN:s barn-konvention, där man lägger fram barns rättighet att göra sin röst hörd (Unicef, 
2009). Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) så innefattar barns delaktighet i 
förskolan en känsla av att kunna påverka sin situation genom beslut och förhandling med 
förskolläraren. Aktiviteter bör således innehålla turtagning samt ett ömsesidigt och jämlikt 
förhållande mellan barn och förskollärare. Inom förskolans praktik så är barns delaktighet en 
förutsättning för att de ska kunna förmedla sina tankar och erfarenheter. 
 
Elfström et al. (2014) lyfter att när det gäller barn, och speciellt de som inte har ett fullt utvecklat 
talspråk, visar de ofta med hjälp av kroppen sin glädje och sin nyfikenhet. Det är något som kan 
visa sig i hopp och studs likväl som i tyst och koncentrerat undersökande. Barn undersöker och 
jämför med alla sina sinnen; hörseln, synen, smaken, lukten och känseln. De skapar upp-
fattningar med sin egen kropp, men jämför också gärna med andra än sig själv. Løkken (2008) 
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argumenterar för små barn som förstående, kompetenta och sociala aktörer. Författaren fokus-
erar på toddlare, det vill säga barn i ett- och tvåårsåldern och deras sätt att uttrycka sig. Hon vill 
visa på att barn i denna ålder använder sin kropp i sina sociala handlingar, något hon kallar 
toddlarkultur.  
 
Små barns utforskande  
Barn befinner sig i ett ständigt utforskande av sin omvärld och i upptäckandet är både 
situationen och människorna i den avgörande (Helldén et al. 2010). Alla upptäckter börjar med 
ett utforskande, att få pröva, undersöka och leka för att ta reda på mer om något. Detta ut-
forskande förhållningssätt är extra tydligt hos de yngre barnen i förskolan (Elfström et al., 
2014). Elfström et al. (2014) belyser vidare att barn kan fokusera på utforskandet om de är 
tillräckligt koncentrerade och uppmärksamma på det de gör, oavsett om andra i gruppen väljer 
att gå iväg. Barnen som då stannar kvar är fullt medvetna om vad de andra kompisarna i rummet 
gör, var de är och hur de rör sig utan att hela tiden titta åt deras håll. Barn undersöker och 
upptäcker med hela sin kropp och författarna lyfter fram vikten av att som pedagog, eller 
forskare kring små barns utforskande, vara tålmodig och vänta med sin information och fakta. 
I utforskandet uttrycker små barn sin kommunikation med andra genom att skratta och ibland 
skoja om före-målen. Det är ett sätt att uttrycka sin glädje att vara tillsammans samt dela med 
sig av sina erfarenheter. Det är således i undersökandet som glädjen och nyfikenheten får 
utrymme (ibid.). Cremin et al. (2015) styrker detta då de i sin studie visar att barn, framförallt 
i de yngre åldrarna, gagnas av lekfull motivation och utforskande miljöer. Barn får i en sådan 
kontext, ensamma eller tillsammans, möjlighet att utveckla sina tankar och idéer kring 
exempelvis naturvetenskap genom att undersöka, förundras, ställa frågor samt finna strategier 
för problemlösning. Att få upptäcka naturvetenskapliga fenomen genom eget utforskande 
skapar möjligheter för barnen att bli kreativa unga forskare (ibid).  
 
Enligt Løkkens (2008) sätt att se på barns uttryck, så är det genom det lilla barnets kropp som 
förståelsen om något är rotad. Förståelsen finns i kroppen innan barnet kan sätta ord på eller 
ens tänka den. Det är därför det blir så tydligt att barn utforskar med hjälp av kroppen för att 
skapa sig en förståelse för något. Barn i ett-två årsålder är relativt oberörda av att någon 
observerar dem när de utforskar, de är så pass inne i sitt görande så de inte störs av någon som 
observerar vad de gör. Barnens utforskande är för dem själva ett meningsfullt görande, oavsett 
om de uttrycker det verbalt eller inte. Kroppen är något som inte går att fly ifrån och som är 
närvarande i allt barnen gör och ett för barnen meningsfullt verktyg att utforska med. Barn 
provar sig fram genom att använda kroppen som mätstock, exempelvis genom att testa om deras 
hand, fot eller rumpa ryms i ett visst utrymme. Även fast barn i den här åldern oftast leker och 
utforskar bredvid varandra så vill de gärna samlas i grupper om fyra (ibid.). Här sker ett 
gemensamt engagemang som visar sig genom pekande och leenden. Upprepning och tydlighet 
är en viktig del i små barns görande och interagerande. Det ger barnet verktyg att kunna härma 
och upprepa samt skapa sig erfarenheter om något. Men för den skull ska inte allt göras likadant 
under en allt för lång tid, för att kunna behålla spänningen och intresset krävs en viss variation. 
Om man som pedagog vill få syn på det barnen utforskar måste vi enligt Wehner-Godée (2010) 
lämna vår egen föreställning och försöka se det ur barnens perspektiv.  
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Förskolebarns digitala kompetens 
Barns digitala kompetens är ett område som blivit fokus för många diskussioner i takt med 
samhällets digitalisering. Palfrey och Gasser (2008) hävdar att barn idag är digitalt infödda 
medan Nilsen (2018) motsätter sig denna tanke. Nilsen diskuterar ”myten om dagens barn som 
särskilt skickliga när det kommer till användning av digitala teknologier” (s.114) och hänvisar 
till resultatet i sin studie för att belysa att barn inte nödvändigtvis behöver vara digitalt 
kompetenta eller intresserade. Nilsen lyfter vidare att det är viktigt att se riskerna med att barn 
generellt betraktas som kompetenta på området, bara för att de är födda efter ett visst årtal. Hon 
hävdar att denna syn kan leda till att man som förskollärare tar ett steg tillbaka i sin pedagogiska 
roll, då man utgår från att barnen klarar av digitala aktiviteter helt på egen hand. Trots att de 
flesta barn idag möter digital teknik överallt omkring sig redan från en väldigt ung ålder så bör 
det enligt Nilsen inte vara en självklarhet att barn därför både kan och vill arbeta med digital 
teknik. Forsling (2011) framför även att det kanske inte är nödvändigt att fundera på om de små 
barnen i förskolan bär på en digital kompetens i och med att de är uppfostrade i ett digitalt 
samhälle. Fokus bör alltså inte ligga på frågan om barn använder teknologi och om det är bra 
för dem, utan istället på hur de använder det.  
 
En undersökning gjord av Statens medieråd (2017) visade att år 2012 var det 43 procent av 2-
4 åringar som spelade digitala spel, år 2016 hade denna siffra ökat till 58 procent. Digital-
iseringen innebär inte bara att barn spenderar mer tid framför datorer och telefoner, utan också 
att teknologin får en större plats i deras fysiska lekar. Forsling (2011) använder sig av Margareta 
Rönnbergs begrepp medielek för att sammanfatta och förklara hur lek och lärande i samspel 
med den interaktion barn har med teknologin, kan leda till utvecklande av digital kompetens. 
Medielekar kan ske exempelvis framför en skärm där det visas barnprogram, reklam eller 
dataspel. Det behöver inte erbjuda några konkreta interaktioner, utan kan istället återfinnas i 
barnens lek vid ett senare tillfälle. Medielekar kan även vara att teknologin ingår som en väsent-
lig del i den fria leken, eller att barnen använder teknologin till att dokumentera och sedan 
reflektera med andra.  
 
Teoretisk utgångspunkt 
Studiens teoretiska utgångspunkt är Social construction of technology (SCOT). Denna teori har 
sin grund i det socialkonstruktionistiska perspektivet. Socialkonstruktionismen baseras i en 
tanke att världen, kunskap och allting runtom i vårt samhälle är socialt konstruerat (Berger & 
Luckmann, 1966). Alla människor är aktivt engagerade i denna konstruktionsprocess genom 
interaktioner med andra, inte för att söka sanningen, utan för att skapa mening (Dahlberg, Moss 
& Pence, 2014). Med detta synsätt blir förskolläraren och miljön båda medskapare i barnens 
utforskande och kunskapsskapande. Världen är alltid vår värld och ses inte som en objektiv 
sanning. Varje människas verklighet är något som beskrivs utifrån den relation individen har 
till omvärlden, förstådd och konstruerad av oss själva (ibid.). Vi skapar alltså vår egen värld i 
en aktiv gemenskap med andra i vår omgivning. 
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Social Construction of Technology 
 

“Technologies do not merely assist in everyday lives, they are also powerful 
forces acting to reshape human activities and their meanings” (Bijker, 2010, 
s.67). 

 
Inom SCOT ligger fokus på vad som händer i den sociala interaktionen mellan människor och 
tekniska artefakter; hur teknologi skapas, omvärderas och utvecklas i interaktion med 
människan (Bijker, 2010; Pinch, Hughes & Bijker, 2012). SCOT fokuserar även på hur 
människan skapas och utvecklas i dessa interaktioner. Teorin erbjuder en syn på människa och 
teknologi som samspelande och beroende av varandra för att skapa mening. Fokus ligger så-
ledes på vad som sker i interaktionen och vad detta har för konsekvens för människa och 
artefakt, något som passar bra då studien syftar att synliggöra hur små barn interagerar med 
digital teknik i utforskandet av ett naturvetenskapligt fenomen.  
 
Teknologin är en del av nutida barns vardag och detta kan förklaras med Bijkers (2010) begrepp 
closed-in hardness och closing-out obduracy. Closed-in hardness innebär att människorna 
involverade i ett visst sammanhang har en hög inkludering i en specifik teknisk ram (ibid.). 
Människorna är då så tätt sammanflätade med den tekniska ramen att de har svårt att se alter-
nativ och problemlösningar utanför den. Dagens barn är uppvuxna med teknologi, den är en 
naturlig del av dem och deras vardag (Forsling, 2011). De utforskar den teknologi som finns i 
deras omvärld lika självklart som något annat i deras närmiljö. Hur människan tar sig an tekno-
login och de konsekvenser den får på världen baseras på vilken erfarenhet man har samt hur 
man som individ tolkat den tekniska artefakten i just den situationen. De personer som inte 
vuxit upp i ett högteknologiskt samhälle, och därför inte ser det som en naturlig del av vardagen, 
har därför ofta svårare att hantera olika aspekter av teknologins inverkan på vardagen. Detta 
kallar Bijker för closing-out obduracy. Det handlar, i motsats till föregående begrepp, om ett 
tillstånd då människorna är så främmande för den tekniska ramen att de har svårt att se 
alternativa tolkningar inom den, och därför ofta snabbt drar sig i andra riktningar om de stöter 
på svårigheter (Bijker, 2010). I förlängningen syftar teorin till att visa hur tekniska artefakter 
har olika betydelser för olika grupper av människor.  
 
Tekniska ramar 
Tekniska ramar är i första hand en konstruktion av strategier för problemlösning, värderingar, 
mål, situationer och artefakter som påverkar människors interaktioner, tankar och handlingar 
(Bijker, 1995). Det innefattar både materiella, tekniska, sociala och kognitiva aspekter. Trots 
att allt detta ingår i den tekniska ramen tillhör dessa aspekter inte individen, gruppen eller 
samhället. Tekniska ramar är istället något som byggs upp i interaktionen mellan aktörer, en 
interaktion som sker runt en artefakt (ibid). Samtidigt så tillhör en teknisk ram alltid en relevant 
social grupp. Det är när människor inom en viss relevant social grupp interagerar med varandra 
och bygger upp gemensamma tolkningar av en artefakt som en teknisk ram uppstår. Denna ram 
påverkar och strukturerar sedan de tankar, handlingar och interaktioner som sker mellan aktörer 
inom denna grupp. En människa tillhör ofta mer än en teknisk ram, precis som man ofta tillhör 
mer än en social grupp i samhället. Om aktörerna i en grupp inte gör liknande tolkningar av en 
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artefakt, och därmed inte hittar gemensam grund, kommer det heller inte att uppstå någon 
teknisk ram. Tekniska ramar förser oss med målsättningar, idéer, och de verktyg vi behöver för 
att handla samt verkar som en guide för tankar och interaktioner. De hjälper oss att se problem 
men också att hitta strategier för att lösa dem (Bijker, 2010). Samtidigt kan en teknisk ram 
begränsa oss och vårt sätt att se på en artefakt eller ett problem. Vi har redan ett antal strategier 
för handling och interaktion, vilket gör det svårare för oss att se förbi dem och utveckla nya. 
Allting är inte längre möjligt när en teknisk ram har uppstått (ibid).  
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Metod 
Syftet är att synliggöra hur små barn interagerar med digital teknik i utforskandet av ett natur-
vetenskapligt fenomen. För att samla in kvalitativa data användes filminspelning och ljud-
upptagning, detta beskriver Ahrne och Svensson (2015) är lämpliga metoder för en kvalitativ 
studie. Barnen delades in i tre grupper bestående av tre barn i varje. Enligt Elfström et al. (2014) 
möjliggör en liten grupp för förskolläraren att hinna med att uppmärksamma alla barns sätt att 
utforska på. 
 

Urval 
Studien genomfördes på en förskola i norra Sverige. Elfström et al. (2014) belyser att en 
förskollärare inför en aktivitet måste göra ett medvetet val i sammansättningen av grupper där 
gruppstorlek, tid, material och plats har en avgörande roll för utforskandet. Alla steg i aktivi-
teten genomfördes med varje grupp och inför urvalet tog vi ställning till gruppens storlek, ålder 
på barnen samt vilka som hade gett sitt samtycke, både vad gäller föräldrar och barnen själva. 
Gruppens storlek och ålder på barnen är viktiga delar att ta hänsyn till vid grupp-
sammansättningar (Krechevsky, 2006). Valet av förskola baserades på tillgänglighet gällande 
den digitala teknik som behövdes samt förskolans möjlighet att ta emot oss. För att få tillräcklig 
mängd data genomfördes aktiviteten med tre grupper av barn i två års ålder. Varje grupp bestod 
av tre barn från samma avdelning som slumpmässigt valdes ut genom lottning, genom att dra 
tre av de påskrivna samtyckesblanketterna. Vi hade även förberett oss på att vid eventuellt bort-
fall, exempelvis sjukdom eller ovilja att delta, dra ett nytt namn bland de barn som var på 
förskolan den dagen. Detta kunde enkelt göras då vi hade fått godkännande till medverkan från 
vårdnadshavarna för alla barn på avdelningen utom ett. Totalt blev det alltså nio olika barn som 
deltog i aktiviteterna.  
 
Etiska ställningstaganden  
Studien utgick huvudsakligen ifrån fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Först 
frågades förskolechefen på den valda förskolan om lov, vilket Löfdahl et al. (2014) belyser 
alltid ska göras innan kontakten med förskollärare och övriga. Efter den första kontakten 
samlades samtycke in från vårdnadshavare med hjälp av en information- och samtyckesblankett 
(Se bilaga 2). Vid samma tillfälle kontaktades den utvalda avdelningen och informerades om 
vårt syfte. Efter godkännande från vårdnadshavarna påbörjades datainsamlingen. Enligt 
Löfdahl et al. (2014) så är en av de viktigaste delarna i forskningsetiken att informera alla 
deltagare om syftet med undersökningen, detta gäller såväl barn som pedagoger och vårdnads-
havare.  
 
Det finns flera etiska aspekter att synliggöra när det handlar om videoinspelning och framförallt 
när man filmar små barn. Som forskare gäller det att anpassa sig till situationen och sina etiska 
ställningstaganden (Berg, 2015). Enligt Sverrison (2015) så är det viktigt att komma ihåg att 
det är observatören som väljer vad som är viktigt att filma. Det blir i sin tur en makt som 
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observatören bär på (Ahrne & Svensson, 2015). Det är viktigt att tänka på att en filminspelning 
måste vara väl genomtänkt eftersom den innefattar etiska frågeställningar som kan vara 
känsliga. Därför var det extra viktigt att under observationstillfället tänka på vad barnen 
uttryckte, både verbalt och med kroppspråk (Dahlin-Ivanoff, 2015). Det gällde att försöka se 
det ur barnens perspektiv, hur de upplevde situationen. Innan aktiviteten påbörjades visades 
kameran för barnen och de fick förklarat för sig att den skulle spela in en film med det de gjorde. 
Detta för att de skulle vara medvetna om vad som skulle hända, att den fanns där och att 
kameran filmar just dem. Lalander (2015) poängterar att det inte är någon ide att krångla till 
det med svåra ord. Det är viktigt att göra det begripligt och respektfullt för den som observeras. 
 
De barn som medverkade under observationen informerades om att det var frivilligt att delta 
och att de när som helst var fria att lämna aktiviteten. Enligt Löfdahl et al. (2014) är det viktigt 
att alla medverkande är medvetna om att de kan ändra sig när som helst under processens gång, 
trots tidigare samtycke. Då det rörde sig om yngre barn, där alla ännu inte hade ett utvecklat 
talspråk, så var det viktigt att vara uppmärksamma på såväl ord som barnens kroppsspråk. Även 
om barn i två års ålder inte alltid kan uttrycka sig i talspråk har de en mängd andra uttryckssätt 
för att få fram det de vill ha sagt (Løkken, 2008). Då gäller det att som observatör kunna fånga 
upp vad det är barnen vill förmedla. Som Eidevald (2013) tar upp ska en respekt och lyhördhet 
för barnens signaler, verbala eller via kroppsspråk, var grunden för alla inspelningar. Enligt 
Johansson (2003) är det viktigt att skapa sig en förståelse för att barn i en forskningssituation 
befinner sig i en underordnad position. Barn bär inte på samma kunskaper om vad det innebär 
att bli observerad, dokumenterad och ingå i forskning som en vuxen gör. Det handlar om barns 
integritet och medverkan, där har man som forskare ett viktigt ansvar. Det är inte bara under 
själva datainsamlingen som det är viktigt att tänka på de medverkade barnens integritet och 
perspektiv utan även när materialet sammanställs och publiceras (ibid.). Hanteringen av 
resultatet ska vila på ett varsamt och respektfullt sätt mot barnen, både i beskrivningar, 
tolkningar och diskussioner. Det slutliga arbetet har publicerats offentligt, men all insamlad 
rådata var konfidentiell och bearbetades endast av oss studenter under projektets gång. Alla 
namn är fingerade. Efter avslutat arbete raderades all data i enlighet med nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2017). 
 
Genomförande 
För att barnen skulle få möjlighet att känna sig trygga och bekväma med vår närvaro började vi 
med att låta barnen bekanta sig med oss innan själva aktiviteterna. Vi började med att besöka 
barngruppen för att presentera oss för personal, barn och vårdnadshavarna. Enligt Brandtzaeg, 
Torsteinson och Oistad, (2016) så är det speciellt viktigt för små barn och deras utforskande att 
de känner en trygghet för personen som ska medverka som en stöttande pedagog. Här användes 
även tid till att bekanta oss med mikroskopägget för att vara väl förberedda. Noggranna 
praktiska förberedelser gjordes genom att kontrollera att ägget fanns på plats de dagar det 
behövdes samt att all utrustning fungerade. Enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) bör 
forskaren kontrollera all utrustning på förhand för att minska risken för eventuella problem 
under observationsmomentet. Den typ av mikroskop-ägg som användes kopplades via USB till 
en dator. Därför var det viktigt att före aktiviteten kunna kontrollera att mikroskop-ägget 
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fungerade och att det fanns tillgång till en av verksamhetens datorer då aktiviteterna skulle 
genomföras. Under första tillfället valdes också den plats ut som passade bäst för aktiviteten. 
Här togs det hänsyn till den omkringliggande miljön, så som dämpad ljudmiljö och avskildhet, 
för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barnen att utforska ostört.  
 
Datainsamlingen skedde under två dagar. Första dagen var det en barngrupp som genomförde 
aktiviteten, andra dagen var det två barngrupper. Aktiviteten började med att barnen fick 
bekanta sig med den digitala artefakten, mikroskop-ägget, i sin takt och på sitt sätt. Mikroskop-
ägget placerades på ett bord framför barnen så att alla kunde nå och se det tydligt. För att inte 
påverka barnens utforskande så intog vi ett icke-deltagande förhållningssätt genom att placera 
oss en bit ifrån bordet och inte själva vara aktiva i utforskandet (Backman, Gardelli, Gardelli & 
Persson, 2012; Löfdahl et al., 2014). En ostrukturerad observation användes då detta passade 
bäst ihop med studiens syfte; att synliggöra vad som sker i interaktionen mellan barnen och den 
digitala artefakten. Vi förhöll oss öppna inför hur barnen och teknologin samverkade och hur 
mening skapades i interaktionen. Är observationen för strukturerad, exempelvis med ett tydligt 
observationsschema, är det lätt att låsa sitt fokus vid några enstaka aspekter (Löfdahl et al., 
2014).  
 
Aktiviteten följde barnens tempo och när de visade intresse för att gå vidare i sitt undersökande 
utvecklades aktiviteten. Barnen introducerades då för hur ägget kan användas, men tilläts sedan 
utforska vidare på egen hand. Med hur menas de tilltänkta användningsområden som 
mikoskopägget har, så som kamerafunktion, lysdioder samt att kunna se den förstorade bilden 
på en större skärm och studera den tillsammans. Vid detta tillfälle togs även olika 
naturvetenskapliga fenomen in att undersökas. Barnen gavs tillgång till pinnar, löv och stenar, 
men det fanns en medvetenhet om att även barnens egna kroppar skulle kunna komma att bli 
fokus för intresset, exempelvis för att se närmare på håren på armen eller fibrer i tröjan de hade 
på sig. Förhållningssättet som icke-deltagande baserades på en tanke att inte lägga några 
värderingar eller styra in barnen på något speciellt, utan istället följa deras utforskande och 
bekräfta barnens kontakt med oss. Detta innebar att exempelvis svara på barnens frågor med 
öppenhet och återspeglande frågor samt ge barnen positiv bekräftelse vid ögonkontakt. För att 
helt och hållet kunna följa barnen i deras utforskande krävdes även en flexibilitet med 
strukturen och planeringen av de olika tillfällena. Elfström et al. (2014) beskriver att det är ett 
vanligt misstag att gå för fort fram, att inte ge barnen tid att komma tillbaka och upprepa sina 
undersökningar. Detta låg till grund för det passiva och flexibla förhållningsätt som antogs.  
 
Observationer  
Under alla observationstillfällen filmades situationen. Utöver filmandet skedde en ljud-
upptagning med en mobiltelefon i närheten av barnen, för att minska risken för ohörbara 
kommentarer eller liknande. Detta, i likhet med filminspelningen, möjliggjorde för oss att 
kunna se tillbaka och upptäcka aspekter som inte upptäckts tidigare (Eidevald, 2013). 
Videoinspelningarna av tillfälle två, då barnen själva fick utforska och bekanta sig med 
mikroskop-ägget, var mellan 2–13 minuter långa. Vid tillfälle tre var videoinspelningarna 
mellan 8–12 minuter långa. Då barnens intresse tilläts styra längden på aktiviteterna blev det 
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ganska stor skillnad mellan hur länge grupperna var aktiva och höll fokus, men när alla barn i 
gruppen tydligt ville göra något annat eller hade gått därifrån så avslutades aktiviteten.  
 
En kamera placerad på ett stativ användes för att underlätta inspelningen och öka kvalitén på 
filmen. Enligt Heikkilä och Sahlström (2003) så möjliggör kameror som är placerade på stativ 
att den som filmar kan fokusera på aktiviteten, då inspelningen sköter sig själv. Det underlättar 
även förberedelserna inför inspelningen då allt kan ställas iordning i förväg. Att använda sig av 
ett stativ ökar kvalitén på bilden samt ljudupptagningen eftersom kameran står stadigt och 
risken för skakningar minskar. Heikkilä och Sahlström lyfter även att det är viktigt att tänka på 
var kameran placeras så den kan fånga upp så mycket ljud och bild som möjligt, vilket togs 
hänsyn till. Här försökte vi även undvika att kameran skulle bli ett störningsmoment för barnens 
utforskande och interagerande med mikroskop-ägget. Trots en önskan att videokamerans 
närvaro skulle påverka oss och barnen så lite som möjligt, fanns en medvetenhet om att det sker 
något i situationen när vi alla är en del av inspelningen. Det skapades, genom filminspelandet, 
en miljö där både vi och barnen blev en del av teknologin, likväl som kameran blev en del av 
vår värld. Det skedde något i samspelet med kameran och även om det var en indirekt 
interaktion, i och med att den bara stod där i bakgrunden, så hade den viss påverkan på 
situationen. Det är viktigt att använda filminspelning i kombination med någon annan 
datainsamlingsmetod så att det uppfyller studiens avsikt (ibid). Insamlingsmetoderna blir i sin 
tur avgörande för hur man analyserar sitt insamlade datamaterial. Därför fanns en extra ljud-
upptagning liggandes i närheten av barnen. Ljudupptagningen var ett sätt att minska riskerna 
för att eventuella verbala yttringar inte skulle kunna höras i filmupptagningen. För att lättare 
sortera och hålla reda på de olika inspelade sekvenserna fördes de samma dag över till en dator 
och namngavs med datum och tid. Denna metod är inspirerad av Eidevald (2013) och hans 
beskrivning av hur en logglista kan användas som lämplig metod för att strukturera ett arbete.  

Enligt Elfström et al. (2014) så kan det vara viktigt att tänka ut i förväg vad man som observatör 
tror sig kunna få syn på och synliggöra vad som kan vara intressant att dokumentera. Detta 
underlättar även att få syn på det som avviker från ens föreställningar och fånga det som 
överraskar en. I det oväntade kan observatören få syn på barnens uppfattningar och det är därför 
viktigt att inte tolka eventuella avvikelser från det planerade som ett misslyckande. Elfström et. 
al. belyser även att det kan vara en bra början att titta på hur barnen interagerar med det till-
delade materialet. I de flesta fall är det mer intressant att titta på själva görandet än vad barnen 
uttrycker i tal. Observationerna filmades, då det ansågs vara till mer hjälp under analysarbetet 
än bara anteckningar. Detta då det är ett material som går att återkomma till upprepade gånger 
för att tolka och omtolka det som hände. Klerfelt (2007) lyfter dock några aspekter av 
videodokumentation som är viktiga att ta hänsyn till. Framförallt måste det finnas en 
medvetenhet om att även om kameran filmar allt som sker, så är det observatören som har valt 
vad kameran är riktad mot. Det som sker utanför bilden fångas inte upp och blir därför inte en 
del av det material som sedan granskas, om inte andra kompletterande insamlings-metoder 
också använts. Det är också viktigt att ha förståelse för att det inte är en neutral 
observationsmetod att filma en aktivitet. Observatören väljer inte bara vad kameran riktas mot, 
utan också vilka delar av det insamlade materialet som analyseras och presenteras (ibid.).  
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Bearbetning och analys  
Den insamlade datan, filminspelningen och ljudupptagningarna transkriberades och bear-
betades direkt efter varje observation, eftersom det möjliggjorde att det var färskt i minnet 
(Ahrne & Svensson, 2015). Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att det gäller att sortera, 
reducera och kategorisera sitt material så det blir lätthanterligt att analysera. Syftet med att 
reducera är att sålla bort det som inte är relevant samt möjliggöra för en god representation av 
materialet. För att bli förtrogna med materialet granskades videoobservationerna upprepade 
gånger. Här gällde det att närma sig empirin med respekt och låta den tygla vår förståelse av 
det som studerades, för att vi sedan skulle kunna argumentera för det i förhållande till teorin 
(ibid). När bearbetningen av studiens data påbörjades granskades filmerna flera gånger och 
analyserades i korta sekvenser, genom att pausa, spola tillbaka och identifiera intressanta 
episoder, som i sin tur gett upphov till exempel i resultatet. Det som var intressant i förhållande 
till studiens forskningsfrågor synliggjordes i text och tolkningar om vad barnen uttryckte 
kroppsligt och verbalt samt vad som hände i interaktionen med ägget skrevs ner.  
 
Med inspiration från begreppet teknikramar samt det interagerande som synliggjordes mellan 
barnen och artefakten, valde vi att strukturera vårt resultat i interaktionsramar. Dessa beskriver 
och särskiljer barnens olika sätt att interagera med artefakten baserat på tidigare erfarenheter 
och upplevelser. De olika interaktionsramar som synliggjordes under analysen markerades med 
färgkoder. Baserat på SCOT tydliggjorde dessa olika färgkodningar vilka tolkningar barnen 
gjorde utifrån sina individuella erfarenheter och hur de fysiskt interagerade med den digitala 
teknologin och det naturvetenskapliga materialet. Färgkoderna tydliggjorde även hur barnen 
interagerade via blickar samt vad de uttryckte verbalt. Exakta tidpunkter för de upptäckter som 
gjordes skrevs ner, så det var lätt att gå tillbaka och granska dem ytterligare. Även om syftet 
inte var att jämföra vilka tolkningar barnen gjorde före och efter introduktionen av artefakten 
så märktes tydligt att barnens sätt att interagera och använda mikroskopägget och det 
naturvetenskapliga materialet ändrades markant. Det märktes även en skillnad mellan 
grupperna, där barnen bar på olika tekniska ramar som påverkade deras interagerande med 
materialet. Skillnader var inget studien skulle fokusera på men något som var tydligt och svårt 
att undvika. Det gjordes dock ingen djupare analys kring just skillnaderna utan fokus låg på 
studiens forskningsfrågor. Med hjälp av ljudupptagningen kunde de verbala yttringarna som 
inte hördes på filmen fångas upp, vilket möjliggjorde en djupare analys av filmen (Berg, 2015). 
Resultatet bearbetades sedan i en abduktiv analysprocess där vi växlade mellan att försöka 
härleda materialet till de antaganden teorin gett oss, och vara öppna för nya förklaringar och 
upptäckter i den data som granskades (Vallberg Roth, 2014). Enligt Svensson (2015) så skapar 
den valda teorin förutsättningar att praktisera empirin samt hjälper oss att fokusera blicken mot 
syftet. I analysen av data ordnades materialet så att det blev mer överskådligt i förhållande till 
SCOT.  
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat avseende hur små barn interagerar med digital teknik 
i utforskandet av naturvetenskapliga fenomen. Med första forskningsfrågan som grund har olika 
interaktionsramar synliggjorts, det vill säga på vilket sätt barnen interagerar med den digitala 
teknologin utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser. Dessa interaktioner skedde både indi-
viduellt och tillsammans med andra. I resultatet presenteras även det som framkommit i vår 
studie avseende hur mikroskop-ägg kan möjliggöra för naturvetenskapligt utforskande. 

Små barns utforskande i interaktion med digital teknik  
I interaktionen med den digitala artefakten så utforskade barnen på flera olika sätt. Dessa har 
strukturerats upp i tre olika interaktionsramar, observerande, fysiskt utforskande och verbalt 
utforskande. Dessa uppkom både enskilt och i kombination med varandra.  

Observerande 
Här skedde en interaktion mellan barn och artefakt endast i form av blickar. Skillnaden mellan 
dessa olika sätt att interagera synliggjordes genom barnens kroppsspråk, exempelvis om de satt 
framåtlutade och nyfiket undersökte mikroskop-ägget med ögonen eller bara observerade på 
avstånd. Både passivt- och aktivt observerande var något som syntes både i situationer då ett 
barn var ensam vid bordet och då barnet tittade på när de andra deltagarna utforskade 
mikroskop-ägget och dess funktioner.  
 
Passivt observerande 

Barnen tittade endast på den digitala artefakten, utan att röra något och utan att visa intresse för 
fortsatt utforskande. De visade ändå att de var tillräckligt intresserade och nyfikna för att vilja 
stanna kvar i aktiviteten.  

Ett exempel som visade detta var när barnen satt på rad bredvid varandra längs med ena sidan 
av bordet. Framför dem på bordet låg mikroskop-ägget. Elvira satt till höger om kamraterna, 
nära hörnet av bordet och bakåtlutad mot stolen med händerna i knät. Hon satt stilla på stolen 
med en avvaktande uppsyn och tittade omväxlande på mikroskop-ägget, de andra barnen och 
oss vuxna. Hon visade inga tecken på att vilja gå vidare i sitt utforskande. Istället satt hon tyst 
och bara observerade på avstånd. De andra barnen lämnade bordet en liten stund. Elvira såg 
kamraterna gå men stannade kvar och vände blicken mot mikroskop-ägget på bordet. Hon 
tittade på både ägget och datorskärmen upprepade gånger men satt kvar en bit ifrån bordet med 
händerna i knät. 

Aktivt observerande 

Barnen observerade nyfiket på avstånd, utan att röra något men visade ett tydligt intresse i att 
fortsätta undersöka. Alla barn som aktivt observerade utvecklade sedan sitt utforskande och 
fortsatte undersöka verbalt och/eller fysiskt.  
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Ett exempel som visade på både passivt och aktivt observerande var när Viktor, Adelle och 
Alicia satte sig vid bordet och snabbt tittade på oss vuxna. De verkade sedan vänta in vad som 
skulle hända, rörde ingenting men observerade nyfiket mikroskop-ägget på bordet framför dem. 
Detta pågick under cirka en och en halv minut innan Viktor sträckte fram handen och började 
vrida och vända på mikroskop-ägget. De andra två fortsatte observera Viktors utforskande på 
avstånd under några minuter.  

Fysiskt utforskande 
I denna interaktionsram utforskade barnen aktivt mikroskop-äggets funktioner med kroppen. 
Här skedde en tydlig interaktion mellan barnet och artefakten. Likväl som barnen interagerade 
med mikroskop-ägget och på så vis påverkade vad som skedde, så påverkade också tekniken 
barnen på ett tydligt sätt. Detta syntes på barnens reaktioner då deras agerande förändrades i 
takt med att de upptäckte nya användningsområden för artefakten. Det fysiska utforskandet var 
något som pågick under hela aktiviteten och synliggjordes genom att barnen undersökte äggets 
funktioner och utseende.  

Äggets tekniska funktioner 

Barnen utforskade mikroskop-äggets tekniska funktioner genom att trycka på knappen på 
äggets topp, testa kameran och lysdioderna mot olika material och underlag samt dra ägget fram 
och tillbaka över bordet. När de drog ägget över bordet märkte de att bilden på datorskärmen 
förändrades.  

Ett exempel på detta syntes när Stina utforskade mikroskop-ägget ensam. Då hon placerade det 
på bordet upptäckte hon knappen på toppen. Hon testade att trycka på den och märkte då att det 
hände något på datorn. Hon skrattade till och tryckte igen. Med blicken mot skärmen sa hon 
”så, nu likadan is”. Hon fortsatte sedan trycka ivrigt på knappen upprepade gånger, med blicken 
fäst på datorskärmen.  

Äggets utseende 

Barnen utforskade äggets form och utseende genom att känna, vända och vrida på det samt testa 
att placera fingrarna i det hål där kameran och lamporna var placerade.  

Ett exempel på när barnen utforskande mikroskop-äggets utseende och tekniska funktioner var 
när Kajsa och Stina utforskade lampan på mikroskop-ägget. De vred och vände på mikroskop-
ägget, höll det mot bordet och lyfte upp det i luften och lyste på varandras hår och tröjor. De 
insåg snabbt att det hände något på datorskärmen då ljuset i bilden förändrades när de 
förflyttade ägget. Detta ledde till att Kajsa började upprepa sina rörelser och växlade mellan att 
titta på datorn och på ägget, för att jämföra vad hon såg med vad hon gjorde. Ytterligare ett 
exempel var när Viktor började utforska mikroskop-ägget genom att vrida och vända på det och 
snabbt upptäckte håligheten där kameran och lysdioderna var placerade. Han provade att sticka 
in ett finger och täckte på så vis för både lamporna och kameran, varpå han såg att det hände 
något på datorskärmen. Med fingret placerat i håligheten fortsatte han titta på skärmen och såg 
fundersam ut.  
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Verbalt utforskande 
Denna interaktionsram innefattar all verbal kommunikation som skedde i syfte att utforska och 
undersöka, exempelvis frågor barnen ställde för att få ny kunskap eller kommentarer de yttrade 
för att rikta andras blickar mot sina upptäckter. Det blev tydligt i dessa situationer att de barn 
som hade ett utvecklat talspråk använde det för att involvera andra i sitt utforskande och på så 
vis interagera med både artefakten, datorn, oss vuxna och de andra barnen samtidigt. Denna 
interaktionsram kan tydligt delas upp i två former av verbalt utforskande: 
 
Barnen uppmärksammar varandra på vad som sker och vad de upptäckt 

Genom kommentarer och andra verbala yttringar uppmärksammade barnen varandra på vad 
som skedde, vad de såg och hur mikroskop-ägget fungerade. De riktade kamraternas blickar 
mot sitt undersökande och delade med sig av sina upptäckter.  

Ett exempel på detta var när Stina höll mikroskop-ägget mot lövet som låg på bordet och tog 
ett kort genom att trycka på knappen. Då bilden dök upp på datorskärmen uppmärksammade 
hon Kajsa och Emil på vad som skett genom att säga ”åh, titta! Titta hur det ser ut!”. Emil 
svarade henne med att säga ”ta en bild” samtidigt som han tittade på datorskärmen.  

Barnen ställer frågor till oss vuxna 

Barnen sökte förklaringar från oss vuxna genom att ställa frågor om vad de ska göra och vad 
mikroskop-ägget är för något samt hur det fungerar. Dessa frågor förstärktes ofta med gester 
och minspel, så som pekande och frågande blickar.  

Ett exempel då barnen ställde frågor till oss vuxna var när Viktor, efter att ha observerat 
mikroskop-ägget en liten stund, tittade på oss vuxna, pekade på ägget och frågade ”vad är det?”. 
Sofia svarade med en motfråga ”vad tror ni att det där är för något?”.  
 

Hur mikroskop-ägget kan möjliggöra för små barns naturvetenskapliga 
utforskande  
Studien har synliggjort hur mikroskop-ägget kan möjliggöra för små barns naturvetenskapliga 
utforskande på olika sätt. Dessa struktureras i två interaktionsramar. Den första, skapa nya 
perspektiv, visar hur mikroskop-ägget lockade barnen till ett utforskande genom att synliggöra 
detaljer i de naturvetenskapliga fenomen de undersökte samt tillåta dem att följa utforskandet 
på datorskärmen. Den andra, locka till nyfikenhet och glädje, synliggör hur barnen blev mer 
nyfikna och intresserade av att utforska de naturvetenskapliga fenomen som låg framför dem 
när de hade tillgång till mikroskop-ägget.  

Skapa nya perspektiv 
I interaktionen med mikroskop-ägget lockades barnen till ett utforskande av naturvetenskapliga 
fenomen då det tillät dem att få se och uppleva saker på närmare håll. Det kunde vara genom 
att mikroskop-äggets förstoring av materialet synliggjorde detaljer, så som bladnerverna på ett 
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löv, något barnen kanske inte reflekterat över om de endast tittat med blotta ögat. Mikroskop-
ägget kunde alltså i interaktionen skapa möjligheter för barnen att se på naturvetenskapliga 
fenomen från perspektiv de kanske inte annars fått syn på. Att mikroskop-ägget dessutom gav 
barnen möjlighet att följa utforskandet på datorskärmen och ta bilder av det de såg, skapade ett 
intresse av att undersöka närmare och mer noggrant.  

Ett exempel på hur mikroskop-ägget bidrog med nya perspektiv synliggjordes när Alicia hade 
mikroskop-ägget placerat på pinnen. På datorskärmen syntes en närbild av laven som växte på 
pinnen. Alicia pekade på datorn och uttryckte ”åh, ett litet löv där”. En annan situation där detta 
synliggjordes var när Stina höll ägget mot lövet som låg på bordet och uttryckte ”åh, titta! Titta 
hur det ser ut!”. På skärmen såg hon lövets bladnerver. Hon placerade ägget i olika vinklar över 
lövet och tittade på datorn för att se hur bilden förändrades. 

Locka till nyfikenhet och glädje 
I interaktionen med mikroskop-ägget visade barnen glädje och nyfikenhet kring de natur-
vetenskapliga fenomenen. De uttryckte sig med ord, skratt och gester för att uppmärksamma 
varandra på sina upptäckter och visade ett tydligt intresse för vad som skedde på datorskärmen. 
De barn som inte höll i mikroskop-ägget själva visade inte lika stort intresse för de olika natur-
vetenskapliga fenomen som låg på bordet framför dem, barnen tittade då oftast istället på 
kamraten och datorskärmen. Det var först när de ensamma fick tillgång till artefakten som 
barnen började vända, vrida och med mikroskop-ägget utforska stenen, lövet och pinnen 
framför dem.  

Ett exempel på hur mikroskop-ägget lockade till nyfikenhet och glädje synliggjordes var när 
Stina precis hade upptäckt knappen på mikroskop-ägget och att det hände något på 
datorskärmen när hon tryckte på den. Hon placerade ägget mot bordet och tryckte på knappen, 
tittade sedan på datorn, skrattade och sa ”det är is!”. Stina fortsatte ta bilder på bordet och såg 
hur bilden på datorn förändrades lite varje gång hon flyttade mikroskop-ägget över bordsytan. 
Hennes kroppsspråk visade på nyfikenhet och intresse genom att hon lutade sig fram över 
bordet, tittade intensivt på skärmen varje gång hon tagit ett kort samt log och skrattade medan 
hon fortsatte utforska ”isen”. En annan situation där artefakten lockade till nyfikenhet och 
glädje var när Robin satt ensam vid bordet och utforskade pinnen med mikroskop-ägget. De 
andra barnen lekte i bakgrunden, men visade inget större intresse för att medverka just då. Robin 
sträckte sig över bordet för att nå stenen, placerade ägget mot stenen och tog en bild. Han tittade 
sedan på datorskärmen och log. Han fortsatte att alternera mellan pinnen, stenen och lövet, tog 
hela tiden bilder och tittade på datorn för att jämföra bilderna. De andra två barnen kom och 
gick, ibland slog de sig ner en liten stund bredvid Robin, men han höll fokus och fortsatte 
utforska nyfiket. Detta pågick ostört under 9 minuter, tills Robin helt plötsligt verkade känna 
sig klar och bara la ner ägget på bordet och gick därifrån.   
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Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens val av metod samt resultatet i förhållande till studiens syfte 
och forskningsfrågor, tidigare forskning och social construction of technology. Studiens syfte 
var att synliggöra hur små barn interagerar med digital teknik i utforskandet av natur-
vetenskapliga fenomen. I avsnittet diskuteras även implikationer för yrkesuppdraget samt 
förslag på fortsatt forskning.   
 
Metoddiskussion 
Här diskuteras hur metodvalet har fungerat i syfte att besvara studiens forskningsfrågor. 
Avsnittet beskriver studiens urval, filminspelning som insamlingsmetod, datainsamling i barn-
grupp, studiens analysprocess samt trovärdighet. 
 
Urval 
Då studien genomfördes med barn i två årsåldern var det viktigt att vara extra uppmärksamma 
gällande etiken och framförallt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Barnen fick veta att 
de inte behövde medverka och att de fick lämna under aktiviteten om de ville. Efter att urvalet 
gjorts inför aktiviteterna tillfrågades barnen om de ville medverka. Det var två barn som redan 
vid erbjudandet tydligt visade att de inte ville vara med. Då erbjöds andra barn att medverka 
istället. Eftersom vi hade fått samtycke till medverkan från vårdnadshavarna för alla barn på 
avdelningen utom ett så möjliggjorde det att urvalet kunde justeras. Antalet möjliga deltagare 
underlättade förutsättningarna för att kunna använda ett slumpmässigt urval.  
 
Gruppstorlek är en viktig aspekt att tänka på vid gruppsammansättning (Krechevsky, 2006). 
Några fördelar med en mindre barngrupp är att barnen då ges större möjlighet att samarbeta och 
kommunicera med varandra (ibid). Elfström et al. (2014) beskriver att en liten grupp möjliggör 
för förskolläraren att hinna med att uppmärksamma alla barns sätt att utforska på. Författarna 
framhåller också betydelsen av medvetenhet när det gäller gruppsammansättningen och 
framförallt vilken avgörande roll detta kan ha för utforskandet. Att använda sig av mindre 
grupper var ett medvetet val som i efterhand visade sig vara lämpligt för de planerade akti-
viteterna. Aktiviteterna genomfördes i tre grupper med tre barn i vardera. Då det endast fanns 
ett mikroskop-ägg att dela på och för att alla barn skulle kunna se och röra det som fanns på 
bordet framför dem placerades de bredvid varandra längs långsidan av ett litet bord. Hade 
aktiviteten genomförts med fler barn samtidigt så hade denna placering inte varit möjlig, alla 
barn hade inte kunnat nå mikroskop-ägget och det hade inte funnits samma förutsättningar för 
barnen att observera varandra. Även i dessa små grupper märktes det att barnen gärna gick iväg 
för att leka i bakgrunden, för att sedan komma tillbaka och utforska artefakten när de hade 
möjlighet att göra det på egen hand, helst ensamma. Hade det varit fler barn som medverkat 
hade detta troligtvis inte kunnat ske och de barn som endast utforskade på det viset hade kanske 
inte tagit chansen att utforska mikroskop-ägget alls.  
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Filminspelning som datainsamlingsmetod 
Valet av filminspelning som datainsamlingsmetod var lämplig för studien och underlättade 
analysprocessen. Att använda en kamera på stativ skapade möjligheten att låta den sköta sig 
själv (se Heikkilä och Sahlström, 2003) medan fokus kunde läggas på barnens interagerande 
med mikroskop-ägget. Det enda som behövde göras var att starta och avsluta filminspelningen. 
Det är viktigt att tänka på kamerans placering, för att den ska fånga upp så mycket som möjligt 
av det som ska observeras (ibid.). Kameran var därför placerad så att den kunde filma alla barn 
samtidigt när de satt vid bordet, samt från en vinkel som synliggjorde barnens minspel, blickar 
och kroppsspråk likväl som talade uttryck. Kameran fångade på så vis inte allt som skedde i 
rummet, exempelvis när barnen gick iväg för att leka med en rutschkana, utan fokus för 
inspelningen låg på vad som hände vid bordet och den interaktion som uppstod mellan barnen 
och mikroskop-ägget. Hade vi använt oss av ytterligare en kamera, placerad från en annan 
vinkel, hade vi kanske kunnat få syn på fler detaljer i interaktionen. Detta skulle kunnat skapa 
möjligheter för en djupare analys då vi haft en större mängd insamlad data. Vi anser dock att 
vi, med endast en kamera, ändå fick en tillräcklig mängd data för att vårt resultat ska vara 
tillförlitligt. 
 
Att läsa av barnens kroppsspråk är viktigt under observationer med små barn (Dahlin-Ivanoff, 
2015). Barnen uttryckte varken med ord eller kroppsspråk ett missnöje inför att bli inspelade. 
Det fanns en viss oro under planeringen av aktiviteten att kameran kanske skulle påverka barnen 
negativt, men kameran upplevdes inte störa dem. Varför filminspelningen inte blev ett 
störningsmoment för barnen kan bero på att förskolebarn i dagens samhälle är så pass vana vid 
att ha digital teknik runtomkring sig att det inte påverkar dem nämnvärt. Det kan kopplas till 
Palfrey och Gasser (2008) som beskriver barn idag som digitalt infödda samt Statens medieråd 
(2017) undersökning som visar att mer än hälften av alla 2–4 åringar i Sverige använder sig av 
digital teknik i sin vardag. På grund av att vi reste oss upp mot kameran för att starta 
inspelningen, påmindes barnen återigen om att de blev inspelade. De kunde då i stunden ta ett 
beslut kring om de ville medverka eller ej. Enligt Svenning (2011) så gäller det att försöka se 
det ur barnens perspektiv och hur de upplever situationen. Därför blev detta ett sätt att tydligare 
möjliggöra för barnen att vara medvetna om vad som skedde och påverka sin delaktighet.  
 
Filminspelning är en metod som tillåter synliggörande av komplexa händelser och 
återspeglande av den vardagliga verksamheten på ett så sanningsenligt sätt som möjligt 
(Klerfelt, 2007). Att använda sig av filminspelning som datainsamlingsmetod är fördelaktigt då 
det tillåter forskaren att spela in och bevara det som händer i en viss situation (Bjørndal, 2005). 
Utan detta hade kanske ögonblick under studiens genomförande gått förlorat, då man som 
observatör inte hinner se allt som händer i varje stund. Exempelvis kan samspelet mellan verbal 
och icke-verbal kommunikation vara svårt att uppfatta och tolka under observationstillfället. 
Genom att kunna gå tillbaka och titta på datamaterialet upprepade gånger hjälper film-
inspelningen oss att se fler detaljer i observationen, vilket underlättade analysen (Bjørndal, 
2005; Elfström, et al., 2014). Filminspelningen underlättade att kunna höra vad barnen sa och 
få syn på blickar och mimik som inte upptäcktes under observationstillfället. Dessa detaljer 
möjliggjorde strukturerandet av studiens interaktionsramar.  
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Datainsamling i barngrupp 
Innan genomförandet av datainsamlingen besöktes barngruppen för att skapa en bekantskap 
och trygghet. Det märktes trots detta att en del av barnen inte var helt bekväma i vår närvaro. 
Två av barnen valde att inte medverka i aktiviteten och vissa deltog, men satt tysta och 
reserverade under hela aktiviteten. Här blev det tydligt att en del barn behöver mer tid att skapa 
en trygg anknytning till de personer som ska genomföra en aktivitet, vilket Brandtzaeg, 
Torsteinson och Oistad, (2016) belyser är viktigt för små barn i deras utforskande. Den tid som 
fanns kanske inte var tillräcklig för att skapa en anknytning till de barn som valde att inte med-
verka. Hade det funnit mer tid till att skapa relationer med barnen och bygga upp en trygghet, 
kan det vara så att barnen hade utforskat allt mer och andra sorters interaktioner hade kunnat 
uppstå.  
 
Eftersom det endast fanns ett rum tillgängligt på avdelningen där aktiviteten kunde genomföras 
fick en anpassning ske. Den del av rummet som ansågs vara mest lämplig att utföra aktiviteten 
på, för att minska risken att bli störda av yttre faktorer, valdes ut (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 
2015). En sådan faktor kunde vara att andra barn eller pedagoger ibland behövde passera för att 
ta sig till skötrummet. Här togs också extra hänsyn till att försöka minska risken att utomstående 
skulle råka hamna på film. Att andra barn och pedagoger ibland passerade verkade dock inte 
påverka alls. Precis som Elfström et al. (2014) beskriver ofta sker när barn är koncentrerade 
och intresserade, så fortsatte barnen i aktiviteten att utforska utan att varken titta åt de andras 
håll eller på annat sätt visa att de tappade koncentrationen. Något som istället påverkade barnen 
var de lekmaterial som fanns runtomkring, framförallt en rutschkana, som de vanligtvis hade 
tillgång till när de vistades i detta rum. De faktorer som förutspåddes skulle kunna bli störnings-
moment, exempelvis andra barn eller kamerans närvaro, blev alltså i de flesta fall inte det. 
Istället var det den omgivande fysiska miljön som påverkade mest, något som vi tyvärr inte 
hade möjlighet att påverka i någon större utsträckning.  
 
Att som pedagog vara lyssnande, låta barnen utforska i lugn och ro och ge ett stöd genom att 
ställa öppna och produktiva frågor är något Elfström et al. (2014) belyser är viktigt. En del av 
barnen beslöt sig för att under utforskandet av mikroskop-ägget lämna aktiviteten och gå iväg 
för att leka, vilket de tilläts göra. Vid ett sådant tillfälle var det ett barn som ensam stannade 
kvar vid bordet och utforskade på egen hand. Här upplevdes det att hen inte blev störd av de 
andras lekar. Elfström et al. (2014) belyser att barn kan fokusera på utforskandet oavsett vad de 
andra i gruppen väljer att göra, bara de är tillräckligt koncentrerade och uppmärksamma på det 
de gör. Ändå håller barn ofta koll på och är fullt medvetna om hur de andra rör sig och vad de 
gör, utan att behöva släppa blicken från sitt eget utforskande. Att ge barnen den tid de behövde 
märktes vara avgörande i hur deras utforskande förändrades och möjliggjordes. Aktiviteten var 
anpassad så att barnen fick lång tid på sig att utforska i sin egen takt. Aktiviteten avbröts inte i 
samma stund som barnen verkade vara färdiga med sitt utforskande, istället avvaktade vi lite 
och märkte då att barnen gärna kom tillbaka igen. Hade situationen avbrutits direkt, för att de 
verkade vara klara, hade det kanske inte skett något fortsatt utforskande. Ett passivt 
förhållningssätt antogs i så stor utsträckning som möjligt genom hela aktiviteten. Vi försökte 
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hålla oss i bakgrunden och bara observera vad som skedde, detta för att i så liten utsträckning 
som möjligt påverka de interaktioner som pågick mellan barnen och den digitala tekniken.  
 
Enligt Helldén et al. (2010) så gör sig små barn hörda genom att använda sin kropp i sin 
kommunikation. Det är en viktig aspekt i att tolka barnen och kunna ge dem en reell möjlighet 
till inflytande över sin egen närvaro med andra. Därför gjordes ett försök att tyda barnens 
kroppsspråk under aktivitetens gång, för att avgöra om de ville vara med eller inte. Johannesen 
och Sandvik (2014) beskriver att det är viktigt att som förskollärare granska sig själv och 
fundera över hur man tolkar och förstår barnens olika uttryckssätt. Det blev i vissa situationer 
svårt att tolka barnens kroppsspråk och vad de ville förmedla, då vi inte kände barnen så väl. I 
en situation där ett barn satt tyst och tittade mot sina kamrater som lämnat aktiviteten och lekte 
en bit ifrån upplystes hen om att det var okej att gå om hen ville det. Barnet svarade inte, utan 
satt kvar på stolen och bara tittade på oss. Här var det svårt att tolka om barnet satt kvar för att 
hen ville utforska mikroskop-ägget själv men inte riktigt vågade, eller om barnet helt enkelt 
inte ville medverka i leken.  
 
Studiens analysprocess 
Studiens data har bearbetats utifrån en abduktiv analysprocess. Det var en lämplig analysmodell 
att utgå ifrån då den gav möjlighet att följa de antaganden SCOT har och söka svar på dem, 
medan den samtidigt gav möjlighet att förhålla sig öppen inför eventuella oväntade upptäckter 
och förklaringar. Vallberg Roth (2014) beskriver det som en analysprocess som pendlar mellan 
att upptäckt och bekräftelse, att se på data från olika perspektiv, både i linje med och som 
utmanande av teorin. Vi har analyserat vår insamlade data med en öppen nyfikenhet för vad 
som sker och hur barnen använder artefakten, samtidigt som vi spårat kopplingar som stämmer 
överens med den valda teorin. SCOT som perspektiv har hjälpt oss att fokusera på interaktionen 
mellan barnen och artefakten och hur dessa påverkade varandra, istället för att se på det som ett 
användande. Detta har hjälpt oss att finna svar på studiens forskningsfrågor och genomförts på 
ett sätt som gör studien och resultatet trovärdigt. Valet av teori kändes inte helt självklart från 
början då vi aldrig hade hört talas om den innan arbetets start och hade svårt att få grepp om 
teorins bas. Det blev dock mer och mer självklart att detta var rätt teori för vår studie ju längre 
in i arbetet vi kom och när datainsamling var gjord och materialet kunde börja bearbetas blev 
det ännu tydligare hur passande teorin var för studiens syfte. Denna förtrogenhet med teorin var 
nödvändig för att kunna anta en abduktiv analysprocess.   
 
Sammanställningen av en videoinspelad aktivitet bör, enligt Eidevald (2015), inte ses som ett 
objektivt återberättande resultat då det är flera faktorer som påverkat materialet. Genom att 
spela in och försöka registrera något så påverkas det som spelas in, och det som sedan 
transkriberas kan aldrig återge exakt det som hände (ibid.). De inspelade aktiviteterna var 
mellan 2-13 minuter långa, vilket medförde att transkribering och första bearbetning av 
respektive inspelning tog väldigt olika lång tid. Förutsättningarna för att se och kunna argumen-
tera för resultatet förändrades något under analysprocessen, i och med att en större bekanthet 
och förtrogenhet med materialet skapades. Avsikten var dock att granska dem på samma sätt 
oavsett om filmen var 2 eller 13 minuter lång. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver 
sortering, reducering och argumentation som de tydliga stegen att följa för att genomföra en 
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analys. Detta var utgångspunkten då observationerna började bearbetas, genom att sortera och 
reducera innehållet i filmerna redan vid transkriberingen. De tidpunkter och händelser som 
uppfattades relevanta markerades och granskades sedan närmare. Här skrevs även exakta citat 
ner tillsammans med annat som kunde hjälpa oss att sammanställa ett resultat. I arbetet med 
videoobservationerna anser vi att vi var strukturerade och noggranna i både insamling, analys 
och beskrivning av resultatet. Detta är faktorer Eidevald (2015) framhåller avgörande för 
kvaliteten på studien.  
 
Trovärdighet 
Trovärdighet i en studie handlar om att den insamlade datan representerar vad undersökningen 
syftar till att undersöka (Backman et al., 2012). De metoder som användes möjliggjorde för ett 
insamlande av data som gav svar på studiens forskningsfrågor och ses därför som lämpliga för 
studiens genomförande. Att analysen av studiens insamlade data besvarade forskningsfrågorna 
gör i sin tur analysens resultat mer trovärdigt. Eftersom all data bearbetats av två personer har 
två olika tolkningar och perspektiv synliggjorts i analysen. Genom att dessa tolkningar har 
diskuterats och problematiserats gemensamt har en så likvärdig analys som möjligt säkerställts, 
vilket också lett till att studien fått en högre trovärdighet.  
 
Resultatdiskussion  
Digital teknik kan i förskolan ses som en medforskare i barnens vardag, snarare än att vara ett 
verktyg för att utforska. Det sker ett samspel mellan barnen och artefakten som med stöd och 
inspiration kan leda till nya erfarenheter och insikter. I det här avsnittet diskuteras detta i rela-
tion till studiens resultat där olika interaktionsramar synliggjordes. I avsnittet diskuteras även 
små barns utforskande med digital teknik samt hur mikroskop-ägget kan möjliggöra för natur-
vetenskapligt utforskande.   
 
Interaktion och tekniska ramar 
Studien visar att barnen gjorde olika tolkningar av den digitala artefakten, så som en ficklampa, 
en kamera och en projektor. Inget av barnen hade tidigare arbetat med mikroskop-ägg och det 
var därför en helt ny artefakt att interagera med. Detta medförde att barnen tolkade artefakten 
utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser och det synliggjorde för oss att artefakten blev en 
del av en closed-in hardness, där de befintliga teknikramarna formade barnens tolkningar av 
mikroskop-ägget (Bijker, 2010). Vi visste att barnen hade tidigare erfarenheter av exempelvis 
projicering, då avdelningen dagligen projicerade bilder och videor från en lärplatta till en duk 
på väggen. När barnen snabbt drog en koppling mellan mikroskop-ägget och det som hände på 
datorskärmen kunde vi, med denna tidigare kunskap, dra slutsatsen att deras tidigare upplevelse 
av projektioner bidrog till förståelse. Kjällander och Moinian (2014) framhåller att barn i inter-
aktion med digital teknik ofta omvandlar dess tänkta användningsområden utifrån sina tidigare 
erfarenheter samt för att möta sina intressen och skapa mening. 
 
SCOT har egentligen inte sin grund i en syn på barn eller utforskande, utan ser på människor 
och teknik i samhället och hur olika tekniska artefakter kan designas, utvecklas och förbättras 
genom att studera interaktionerna som uppstår i olika sociala grupper i samhället. Olika grupper 
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har olika tekniska ramar och hittar därför skilda problem och lösningar på en viss artefakt 
(Bijker, 2010), något som förklaras och problematiseras genom denna teori. Att se på kunskap 
som ett subjektivt meningsskapande där varje situation skapar nya konstruktioner av vår verk-
lighet i en interaktion mellan människa och teknologi, där vi påverkar teknologin och tekno-
login påverkar oss, är en av de centrala tankarna inom SCOT (Pinch & Bijker, 1987). Kjällander 
och Moinian (2014) kommer i sin studie fram till slutsatsen att barnen i situationen och använd-
andet av det digitala blir producenter, istället för konsumenter, som utmanar den uppsatta 
didaktiska designen. Barnen interagerar med det digitala på ett sätt som omformar och utmanar 
teknologin och dess användningsområden, men också påverkar och förändrar barnen och deras 
sätt att se på omvärlden. Detta visade sig även i denna studie, trots att vi inte hade en uppsatt 
didaktisk design, då barnen hittade nya användningsområden för mikroskop-ägget och 
interagerade med tekniken på ett sätt som skapade mening för dem. Barnen använde inte bara 
den digitala tekniken, de skapade i samspel med mikroskop-ägget mening i situationen. Barnen 
interagerade med mikroskop-ägget på många olika vis och utforskade dess möjligheter både 
fysiskt, verbalt och genom observation. Studiens resultat visar att denna interaktion ledde till 
nyfikenhet och glädje i utforskandet av naturvetenskapliga fenomen samt öppnade upp för nya 
perspektiv.   
 
Hade vi utfört en annan aktivitet där vi aktivt interagerade med barnen i deras utforskande av 
naturvetenskapliga fenomen hade kanske en ny teknikram kunnat bildas i vår grupp. Vi hade 
då genom att samtala med barnen kunnat få insikt i hur vi tillsammans uppfattar tekniken, dess 
funktioner och användningsområden. Barnen sökte i aktiviteterna kontakt med oss vuxna och 
ville få svar på sina funderingar kring den digitala artefakten genom frågande ögonkontakt och 
verbala frågor. Hade vi förhållit oss mer aktiva i situationen så hade det kanske haft en annan 
utgång och dessutom med stor sannolikhet kunnat bli ett större lärtillfälle. Studiens syfte hade 
fokus på små barns utforskande i interaktion med digital teknik. Vi har därför inte studerat eller 
under analysprocessen funderat så mycket kring barnens potentiella lärande kring de natur-
vetenskapliga fenomenen i situationen. Genom att vara aktiva medforskande förskollärare hade 
vi dock med stor sannolikhet kunnat möjliggöra för ett lärande i denna situation. Ärlemalm-
Hagsér (2008) belyser att förskolläraren bör utmana barnen i det naturvetenskapliga ut-
forskandet och på så vis skapa möjlighet för barnen att fördjupa sin förståelse om händelser och 
fenomen i sin omvärld. Förskolläraren har en viktig roll i barns naturvetenskapliga utforskande 
och kan genom att vara aktiv, engagerad och ställa utmanande frågor, vara ett stöd för barnen i 
erövrandet av nya kunskaper och erfarenheter (Helldén et al., 2010).  
 
Små barns utforskande i interaktion med digital teknik   
Enligt Bjurulf (2013) är det viktigt att som förskollärare skaffa sig kompetens samt en positiv 
inställning till det barnen har rätt till att få utforska och erfara, i det här fallet digital teknik. Det 
är för att kunna förbereda barnen inför dagens högteknologiska samhälle men också framtidens 
utveckling inom teknik. SCOT som perspektiv kan skapa möjlighet för förskollärare att få syn 
på hur barn interagerar med digital teknik på olika sätt och hur de i dessa interaktioner skapar 
mening. Fokus i denna studie har legat på interaktionen som sker mellan barnen och den 
tekniska artefakten, hur de påverkar varandra och hur denna påverkan kan möjliggöra ett 
utforskande av naturvetenskapliga fenomen. Resultatet är strukturerat i olika interaktionsramar, 
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inspirerat av begreppet tekniska ramar från SCOT (Bijker, 1995). Många studier om digital 
teknik i förskolan handlar om hur barn använder olika artefakter. Detta ville vi komma ifrån 
och istället fokusera på hur barnen och artefakten påverkas av varandra, i interaktionen. 
Svensson (2015) förklarar att den valda teorin hjälper oss att fokusera blicken mot syftet. Utan 
SCOT som teori och tydlig grund i detta arbete hade vi nog haft svårt att fokusera på 
interaktionen och studien hade troligtvis haft ett innehåll mer fokuserat på ett ensidigt 
användande och ett görande.  
 
 
När det gäller små barns digitala kompetens kan förskollärare inte ta för givet att små barn 
redan kan, vill och tycker det är lustfyllt att arbeta med digital teknik (Nilsen, 2018). Även om 
dagens förskolebarn är uppvuxna i ett högteknologiskt samhälle (Palfrey & Gasser, 2008) kan 
vi inte ta för givet att alla barn har tillgång till digital teknik i hemmet. Nilsen (2018) hävdar är 
att det är en myt att alla barn idag är skickliga på att använda digital teknik och belyser att barn 
nödvändigtvis inte behöver vara digitalt kompetenta, eller överhuvudtaget intresserade. Under 
aktiviteterna var det några barn som inte visade tecken på att själva vilja utforska och interagera 
med mikroskop-ägget (se passivt observerande). De var mer intresserade av vad som fanns att 
titta på runtomkring dem, eller på vad kamraterna gjorde. De ville vara med på aktiviteten, men 
mikroskop-ägget i sig verkade inte ha någon större påverkan eller dragningskraft på barnet. 
Nilsen anser att det är viktigt att se riskerna med att barn generellt betraktas som kompetenta 
på området, att det kan leda till att förskollärare tar ett steg tillbaka i sin pedagogiska roll och 
låter barnen utforska helt på egen hand.  
 
Hur mikroskop-ägget kan möjliggöra för små barns naturvetenskapliga utforskande  
Enligt Elfström et al. (2014) så kan förstoringar av ett material, i denna studie genom 
mikroskop-ägget, möjliggöra för barn att upptäcka nya saker och bidra till en fördjupning av 
detaljer. Fleer (2017) belyser också att förstoringar av ett material hjälper barnen att få syn på 
saker de inte kunnat upptäcka med blotta ögat. Genom att visa på skillnader och likheter som 
förstoring kan bidra med, ges möjligheten att få en fördjupad förståelse och ett vidgat natur-
vetenskapligt lärande (Ärlemalm-Hagsér, 2008).  I studien blev det synligt att mikroskop-ägget 
bidrog till ett intresse och en nyfikenhet att utforska de naturvetenskapliga fenomenen på 
närmare håll. Det bidrog även till att synliggöra detaljer, exempelvis när Stina placerade ägget 
över lövet och fick syn på bladnerverna som fanns där. Hon utbrister ”åh, titta, titta hur det ser 
ut”, sedan fortsätter hon placera ägget på olika ställen över lövet för att få syn på mer. Om Stina 
bara använt blotta ögat i sitt utforskande så hade hon mest troligt inte fått syn på dessa detaljer. 
De barn som inte själva aktivt interagerade med mikroskop-ägget i denna situation visade inte 
samma intresse och nyfikenhet som Stina gjorde, vilket troligtvis beror på att de inte fick syn 
på lika mycket.  
 
Efter att ha fått en introduktion av mikroskop-äggets funktioner så började de flesta barn 
interagera med mikroskop-ägget på ett mer intensivt och riktat sätt. Barnen placerade 
kameralinsen mot något och tittade sedan medvetet på datorn för att se den förstorade bilden. 
Här blev det tydligt att en aktivt medforskande förskollärare hade haft större påverkan på barnen 
och kunnat leda dem vidare i sitt utforskande, genom att sätta begrepp på deras upptäckter och 
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hjälpa dem hitta svar på sina frågor. Framförallt är det viktigt att som förskol-lärare utmana 
barnens föreställningar om naturvetenskapliga fenomen (Ärlemalm-Hagsér, 2008). Det 
möjliggör att barnen utvecklar en fördjupad kunskap kring naturvetenskap samt en förståelse 
om händelser och fenomen i sin omvärld (ibid).  
 
Mikroskop-ägget som användes var utrustad med en USB-sladd och kunde endast kopplas till 
en dator, vilket resulterade i att bara ett barn i taget kunde hålla i artefakten. Detta kan ha 
bidragit till att barnen gärna ville utforska på egen hand och att en del till och med väntade tills 
kamraterna hade gått iväg. Om ett trådlöst mikroskop-ägg som kan kopplas till en lärplatta 
istället använts, hade det mest troligt bidragit till att fler hade kunnat interagera med ägget och 
utforska det naturvetenskapliga fenomenet. På så vis hade alla barn i gruppen kunnat ha ett eget 
mikroskop-ägg med tillhörande lärplatta, men hela gruppen hade ändå haft möjlighet att uforska 
tillsammans och dela med sig av sina upptäckter. Det hade i sin tur kunnat bidra till en annan 
typ av utforskande och då skapat andra typer av interaktionsramar. Det trådlösa mikroskop-
ägget hade även skapat möjligheter till att kunna ta med sig den över ett större område och i sin 
tur kunnat bidra med att barnen utforskade mer än bara de utvalda naturvetenskapliga 
fenomenen som användes i studien.  
 
Tillförlitlighet 
SCOT framhåller att människan skapar mening och kontext genom de interaktioner som uppstår 
i den situation vi befinner oss (Bijker, 2010). Detta innebär att alla de aktiviteter som studerades 
är unika och därför inte kan ge en generell kunskap kring hur små barn interagerar med digital 
teknik, resultatet speglar den barngrupp som medverkade just här. Hade en liknande studie 
genomförts med en annan barngrupp hade kanske andra interaktionsramar upptäckts, baserat 
på vilka tidigare erfarenheter och teknikramar som fanns i den gruppen. Bjørndal (2005) belyser 
att man ska vara försiktig med att generalisera det som händer i en viss situation genom att 
överföra det till en annan kontext. Det som redovisas och diskuteras i denna studie bör därför 
inte ses som en allmän kunskap kring barns interaktioner med digital teknik eller svaret på hur 
mikroskop-ägget kan möjliggöra för barns naturvetenskapliga utforskande. Resultatet visar 
endast hur det såg ut i just de situationer och grupper som granskades i denna studie. Trots att 
det inte kan ses som en generell bild av verkligheten i förskolan kan studien ändå bidra till nya 
insikter om hur barn interagerar med digital teknik och hur synsättet på den digitala tekniken i 
förskolan kan förändras. Något som däremot talar för studiens tillförlitlighet är att ett slump-
mässigt urval av en liten grupp ökar chansen att få en varierad barngrupp, vilket gör resultatet 
mer generellt än om studien haft ett riktat urval (Backman et al., 2012). 

Implikationer 
Studien visar på olika interaktionsramar, det vill säga olika sätt som barnen interagerar med 
mikroskop-ägget. Att det inte finns ett sätt att utforska eller lära på är en viktig kunskap att ha 
med sig i rollen som förskollärare. Alla barn har olika erfarenheter och kunskaper med sig sen 
tidigare och måste få tid och möjlighet att utforska, upptäcka och lära på sitt sätt. Det är även 
gynnsamt att som förskollärare vara medveten om att vi människor påverkar tekniken runt oss 
likväl som tekniken påverkar oss. I interaktionen med digital teknik sker ett meningsskapande 
som är viktigt att uppmärksamma och ta tillvara på (Kjällander & Moinian, 2014). Studien visar 
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att den digitala tekniken i förskolan kan bli en resurs som öppnar för nya perspektiv och kun-
skaper, samt fungera som en medforskare i barnens vardag. Som komplement till de nya formu-
leringarna kring digital teknik i den kommande läroplanen för förskolan (SKOLFS, 2018: 50) 
kan denna studie bidra med en ökad kunskap kring den digitala teknikens möjligheter för små 
barns utforskande av naturvetenskapliga fenomen. Vi tror även att studien kan väcka intresse 
och inspirera andra förskollärare att se på digital teknik ur ett nytt perspektiv. Ett perspektiv där 
den digitala tekniken blir något annat än bara en sak som används och istället ses som något 
som påverkar och förändras i situationen, där barnen och artefakterna tillsammans skapar 
mening.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie utgick ifrån att synliggöra de interaktioner som skedde mellan barnen och 
mikroskop-ägget i utforskandet av naturvetenskapliga fenomen. Det hade varit intressant att 
genomföra en liknande studie med de yngsta barnen i förskolan, fast med fokus på hur dessa 
interaktioner kan leda till ett lärande. Då det inte finns några tidigare studier utförda i förskolan 
med SCOT som teori hade det varit intressant att behålla detta fokus. Både för att se om denna 
teori kan implementeras i förskolans värld på ett mer generellt plan och hur det skulle påverka 
planeringen av förskolans undervisning att se på digital teknik med SCOT som perspektiv.  
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Samtyckesblankett för examensarbete 

 

Hej där hemma!  

Vi heter Cim Ericsson och Sofia Triumf och går sista terminen på förskollärarutbildningen på 
Luleå Tekniska Universitet. Vi ska nu skriva examensarbete och har som fokus att synliggöra 
hur små barn använder digital teknik för att utforska ett naturvetenskapligt fenomen. Vi 
kommer under vecka 47 att besöka ”avdelningens namn” och genomföra observationer i 
några kortare aktiviteter med barnen. 

För att få en så bred och tydlig bild som möjligt av våra observationer har vi tänkt använda 
oss utav filminspelning och fotografering. Allt insamlat datamaterial kommer att vara 
konfidentiellt och endast användas av oss studenter under projektets gång. Det avslutade 
examensarbetet kommer att publiceras på LTU:s databank, men alla som deltar i studien 
kommer vara anonyma och alla namn kommer att vara fingerade. Medverkan är helt frivillig 
och vi kommer under arbetets gång vara observanta på om barnet signalerar en vilja att vara 
med eller inte. Barnet har rätt att lämna aktiviteten när de vill. 

För att kunna använda det insamlade materialet till vårt examensarbete behöver vi Ditt/Ert 
samtycke.  

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor:  

Sofia: sofbos-9@student.ltu.se 
Cim: cimer-5@student.ltu.se 
 

Jag/Vi samtycker till att Mitt/Vårt barn får delta i denna studie enligt ovan 

JA ( )   NEJ ( ) 

Barnets namn:_____________________________________________  

Vårdnadshavares underskrift:________________________________ 

 

Vi önskar att ni senast torsdag den 8/11-2018 meddelar ert svar genom att lämna denna 
blankett till förskolans personal.  

Med vänliga hälsningar// Cim Ericsson och Sofia Triumf  

 


