
 

 

 

 

 

 

IKT och naturvetenskap i 

förskolan 
 

Förskollärares syn på IKT i arbetet med naturvetenskap i förskolan  

ICT and science in preschool 

Preschool teachers view of ICT in the work with science in preschool  

Sara Andersson 

 

 

 

Fakultet: Humaniora och samhällsvetenskap 

Ämne/Utbildningsprogram: Förskollärarprogrammet 

Nivå/Högskolepoäng: 15 hp 

Handledarens namn: Sara Wahlberg 

Examinatorns namn: Getahun Yacob Abraham 

Datum: 180627 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 – Sara Andersson  

IKT och naturvetenskap i förskolan 

 [ICT and science in preschool] 

Ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen vid  

Karlstads universitet: Grundlärarprogrammet 

http://kau.se 

 

The author, Sara Andersson, has made an online version of this work available under a Cre-

ative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.  

http://diva-portal.org 

 

Creative Commons-licensen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv   



IKT och naturvetenskap i förskolan  Sara Andersson 

 

II 

 

Abstract 

The aim of this study is to bring knowledge of how ICT is used in the work of 

science in preschool. Six preschool-teachers from three different preschools 

were interviewed. This study used semi-structured interviews as a method. The 

results show that the preschool-teachers believe they are working with ICT in 

their work with the children and science though they think it needs to be in-

creased. ICT is used for planning and documenting science in preschool as 

number one. There are limits in the use of ICT as a tool for working with sci-

ence in preschool and how it´s organized. The results of this study show that 

the use of digital tools can increase the exploring of scientific phenomena.  

Keywords 

Preschool, preschool teacher, ICT, science, digital tool. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att öka kunskapen kring hur IKT används i arbetet med na-

turvetenskap i förskolan. För att undersöka detta har sex förskollärare från tre 

olika förskolor intervjuats. I studien användes semistrukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Studiens resultat visar att förskollärare anser att de 

använder sig av IKT för att arbeta med naturvetenskap med barnen. Dock är 

det något som förskollärarna vill bli bättre på. Främst användes IKT för att 

planera och dokumentera naturvetenskap i förskolan. Det lyfts att det finns be-

gränsningar kring hur arbetet med IKT-redskap kan organiseras. Samtidigt vi-

sar studiens resultat att användningen av digitala verktyg kan förlänga utfors-

kandet kring naturvetenskapliga fenomen.  

Nyckelord 

Förskola, förskollärare, IKT, naturvetenskap, digitala verktyg. 
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1 INLEDNING  

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) bygger på att kommunicera 

information med hjälp av teknik på olika sätt. Europeiska Kommissionen 

(2007) har kommit ut med åtta nyckelkompetenser som är viktiga för det livs-

långa lärandet. En av dessa nyckelkompetenser är digital kompetens. Barn 

möts allt tidigare av digitala verktyg till exempel tv, film, mobiltelefon, musik, 

radio och spel på datorplatta. Något som sker både i hemmet, på förskolan samt 

vid många andra tillfällen i samhället (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-

Godée, 2008). Enligt Småungar och medier (2015) har barns digitala kompe-

tens ökat alltmer ner i åldrarna. Enligt Skolverket (2016b) ska alla barn få er-

fara och utveckla kunskap kring IKT. Eftersom förskollärare inte kan garantera 

att alla barn möts av IKT i hemmet har IKT-redskap en viktig plats i förskolans 

verksamhet. I förskolans uppdrag står det att barn ska få möjlighet att utveckla 

sin förståelse för naturvetenskap och att förskollärare har ett ansvar för att sti-

mulera och utmana barnens intresse för naturvetenskap (Skolverket, 2016b). 

Naturvetenskap i förskolan ska inte i första hand handla om att lära sig fakta 

eller specifika begrepp. Fokuset ska istället ligga på att introducera undersök-

ningsbegreppets innebörd för barnen. Det handlar om att grundlägga barns in-

tresse för problemlösning och för ett undersökande arbetssätt samt skapa posi-

tiva attityder för naturvetenskap (Thulin, 2015). Arbetet ska utgå från barnens 

intressen och IKT kan användas som verktyg för att finna kunskap (Skolverket, 

2016b). 

Det finns generellt lite forskning i nuläget kring att arbeta med naturvetenskap 

med hjälp av IKT i förskolan. Genom att studera hur IKT integreras i försko-

lans arbete, bidrar denna studie till ökad kunskap kring området.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Begreppsdefinition 

Naturvetenskap: Ett samlingsnamn på de vetenskaper som studerar naturen, så 

som fysik, kemi och biologi (Utvecklingsdepartementet, 2010).  

IKT: En förkortning på Informations-och kommunikationsteknik. Det handlar 

om att använda digitala verktyg för att kommunicera information. Det kan till 

exempel handla om att söka information på internet via en dator, spela spel på 

en surfplatta, visa film via en tv och så vidare (Ljung-Djärf, 2004).  

Digitala verktyg: Ett samlingsnamn för olika tekniska verktyg som  används 

som ett hjälpmedel. Det kan till exempel vara dator, surfplatta, en app, kamera, 

webbtjänst eller en projektor (Wikipedia, hämtad 10/4–18). 

2.2 Naturvetenskap i förskolan 

Naturvetenskap är något självklart, som alltid finns runtomkring oss och som 

vi möter varje dag (Thulin, 2011; Persson Gode, 2008). Dock kommer dessa 

naturvetenskapliga fenomenen i vardagen förbli osynliga för barnen om inte 

pedagogerna belyser dem och hjälper barnen att urskilja dem som just natur-

vetenskapliga fenomen. Därför, menar Thulin, har pedagogerna en uppgift att 

i vardagen uppmärksamma barnen på sådant som har en naturvetenskaplig an-

knytning. Barr, Nettrup & Rosendahl (2011) menar på att det uppstår många 

spontana lärsituationer i förskolans vardag om pedagogerna inte ser naturve-

tenskap som något svårt och avancerat och istället diskuterar och undersöker 

fenomenet tillsammans med barnen. Om allt det barnen upptäcker, utforskar 

och undersöker bara blir till tillfälliga iakttagelser, utan att barnen reflekterat 

över dem, tränar de inte direkt på sin vetenskapliga förmåga. Ett vetenskapligt 

arbetssätt ger barnen en metod att undersöka, samla information, prova veten-

skapliga idéer och kritiskt granska bevisen för undersökningen (Harlen, 1996). 

Naturvetenskap kan många gånger undersökas och testas och när barnen ser 

resultatet får de en möjlighet att ändra sina föreställningar menar Harlen. Vik-

ström (2016) lyfter fram att förskolläraren inte behöver kunna allt inom natur-

vetenskap för att stödja barns lärande inom ämnet. Utan det räcker med ett 

reflekterande förhållningssätt och en god allmänbildning. 

Eftersom barns naturvetenskapliga upptäckter är kopplade till den miljön barn 

vistas i, anser Åberg & Lenz Taguchi (2005) att miljön bör uppmuntra till stän-

diga möten och till dialog. Men även uppmuntra barns lust och nyfikenhet att 



IKT och naturvetenskap i förskolan  Sara Andersson 

3 

 

utforska och undersöka. Gällhagen & Wahlström (2011) menar på att försko-

lan har en viktig uppgift att skapa en utforskande verksamhet där barnen inspi-

reras till att våga prova och experimentera kring naturvetenskapliga fenomen. 

Det är viktigt att arbetet med naturvetenskap i förskolan sker på ett lustfullt 

och lekfullt sätt menar Thulin (2011). Ärlemalm-Hagsér (2008) anser att barn 

har ett stort intresse för naturvetenskap men att det hänger på förskolläraren att 

se vad barnen intresserar sig av för att kunna utveckla dessa intressen i försko-

lans vardag.  Barr, Nettrup & Rosendahl (2011) menar på att oftast när ett na-

turvetenskapligt arbetssätt ska utföras hamnar fokuset på redan förutbestämda 

mål istället för hur själva händelseförloppet går till. Det viktiga är att lyssna 

och ta till sig det barnen är intresserade av eftersom barnen då blir mer moti-

verade. Då kan den grundtanke som finns i början av arbetet i slutändan ändra 

riktning och bana väg för nya frågor och undersökningar. Enligt Harlen (1996) 

bör pedagogerna ha ett nära samarbete med barnen i deras forskande. Det hand-

lar till exempel om att se barns upptäckter, ha en miljö som är tillåtande samt 

att det finns material tillgängligt för utforskande. Barnen behöver bli uppmunt-

rade till att gå vidare i sitt utforskande samt uppmuntras till att diskutera med 

andra. Genom att diskutera med andra lär sig barnen att sätta ord på det de gör, 

lyssna på andras idéer och bli påverkade av dem, kort och gott utvecklar de 

kunskap om att samarbeta med varandra (Harlen).  

2.3 IKT i förskolan 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) skriver att man kan se användan-

det med IKT i förskola ur tre aspekter; 

• Inlärningsaspekten 

• Arbetslivsaspekten 

• Demokratiaspekten  

Den första, inlärningsaspekten, handlar om att datorn bidrar till en ökad vari-

ation samt ett förändrat arbetssätt och som har medfört en förändring av relat-

ionen mellan barn och pedagog. Dessutom kan datorn ge nya möjligheter för 

barn med särskilda behov. Arbetslivsaspekten innefattar det samhället förvän-

tar sig att förskola och skola ska förbereda barnen inför det framtida arbetslivet, 

då de kommer att komma i kontakt med teknik. Sista, demokratiaspekten in-

nebär att skolan ska ge alla samma möjlighet till utbildning kring IKT, alla har 

rätt till en likvärdig utbildning.  

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) ska verksamheten utgå från 

barns intresse, erfarenhet, motivation och drivkraft. Fagerli, Oddvar, Lillemyr 

& Søbstad (2001) menar på att man bör anamma barnens kultur. De menar på 
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att kunna hantera datorer och digitala verktyg blir allt viktigare i dagens sam-

hälle och kräver allt större och djupare kunskaper. Enligt Skolverkets studie 

(2016a) väljer förskolor datorplattan framför datorn.  I Skolverket (2016b) står 

det att man med hjälp av olika material och tekniker ska främja barns utveckl-

ing och lärande. Det är viktigt att pedagoger är medvetna om vilka digitala 

verktyg som barn erbjuds idag. Även att pedagogerna stöttar barnen i att an-

vända de verktyg som finns tillgängliga för dem är viktigt. Tekniska hjälpme-

del skapar andra möjligheter än vad traditionella läromedel kan erbjuda 

(Löfving, 2012). Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) anser att använ-

dandet av IKT i undervisningen blir roligare och mer effektivt för barnen. Gäll-

hagen & Wahlström (2011) menar på att IKT är lämpligt att använda sig av i 

den naturvetenskapliga undervisningen då naturvetenskapliga upptäckter blir 

inspirerande och lustfyllda. Brodin & Lindstrand (2007) anser att tekniken inte 

har något värde i sig utan det viktiga är dess användningsområden. Hur man 

använder sig av IKT och dess innehåll avgör dess värde. Alexandersson m.fl. 

menar på att pedagogen oftast är den som väljer innehållet, det tänkta hjälp-

medlet samt hur dessa ska användas. Beroende på dessa val anser Alexanders-

son m.fl. att det kommer påverka resultatet av barns lärande.   

2.4 Begreppet edutainment 

 Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) använder begreppet edutainment. 

Ordet är en sammanslagning av det engelska ordet education som betyder ut-

bildning och entertainment som betyder underhållning. Det finns två typer av 

argument för användande av edutainmentprogram. Första typen av argument 

handlar om att dessa program motiverar barnen att lära sig ett visst innehåll. 

Eftersom programmet kan gestalta ett innehåll med hjälp av text, bild och ljud, 

kan det upplevas som roligare för barnen än att läsa i en bok. Andra typen av 

argument handlar om användandet och framställningen av edutainmentpro-

gram. Hur programmet lyfter fram ett innehåll, dess struktur eller form har en 

rad kvaliteter som underlättar lärandeprocesser. En central aspekt är att barnen 

själva är aktiv under lärandeprocessen. Alexandersson, Linderoth & Lindö me-

nar på att edutainmentprogram underlättar lärandet för barnen då innehållet 

gestaltas multimedialt, det vill säga, samma sak sägs i text, bild, ljud och ani-

mation. Något som inte gäller till exempel en vanlig bok, då läsaren får inform-

ation endast via text och bild.  

Asglassinger, Strindholm, Kallin & Rudnik Norling (2012) märkte i sin studie 

att det är viktigt med närvarande pedagoger när barnen använder sig av dator-

plattor. Det behövs en vuxen som plockar upp barnens tankar, leder diskuss-
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ionen vidare, ställer frågor och som utmanar deras tänkande. Pedagogen behö-

ver inte alltid sitta med, men behöver finnas i närheten för att fånga upp läran-

desituationer. De menar på att det är viktigt att använda sin pedagogiska med-

vetenhet vid användandet av digitala verktyg i förskolan.  

2.5 Syfte 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskaper kring hur IKT används 

i arbetet med naturvetenskap i förskolan. 

2.6 Frågeställning 

• Vilka IKT-redskap använder förskollärare för att arbeta med naturve-

tenskap? 

• Hur anser förskollärare att de använder sig av dessa redskap i aktivite-

ter som har ett naturvetenskapligt innehåll? 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

3.1 Naturvetenskap i förskolan 

Enligt Eschach (2006) är barns nyfikenhet och motivation en anledning till 

varför barn ska få möta naturvetenskap i förskolan. Om barn får möta ett na-

turvetenskapligt innehåll kan man lägga grunden för positiva attityder kring 

ämnet. Detta kan påverka barnens självbilder och deras val som rör intresse, 

studier och yrke i livet (Thulin, 2011).  

Thulin (2015) lyfter fram begreppet emergent science som på svenska över-

sätts till begynnande naturvetenskap. Det handlar om att naturvetenskap i för-

skolan kan vara något annat än vad som definieras som naturvetenskap senare 

i utbildningssystemet. Naturvetenskap i förskolan ska inte i första hand kon-

centreras på fakta eller vissa begrepp. Fokuset bör ligga på att introducera 

själva undersökningsbegreppets innebörd för barnen. Det innebär att arbetet 

med naturvetenskap i förskolan handlar om att grundlägga barns intresse för 

problemlösning och för ett undersökande arbetssätt samt skapa positiva attity-

der för naturvetenskap. Arbetet med naturvetenskap i förskolan handlar om att 

”stimulera barns nyfikenhet och att väcka en känsla av förundran” (s.70).  

3.2 IKT i förskolan 

Fridberg och Redfors (2016) såg i sin studie att användning av digitala verktyg 

i förskolan kan utveckla och främja barns lärande om naturvetenskap. De me-

nar på att användningen av digitala verktyg fungerar som en samlingspunkt då 

verktyget omedelbart fångar barns intresse. De flesta barn är bekväma med att 

hantera digitala verktyg som till exempel datorplatta och är oftast enkla att an-

vända för barnen. Fridberg och Redfors lyfter att snabba naturfenomen kan 

vinna på att åskådliggöras med en slowmotion-film, där händelseförloppet sak-

tas ned. Medan långsamma naturfenomen som till exempel förmultning eller 

skuggor som flyttar sig lättare diskuteras utifrån en timelapse-film, där händel-

seförloppet påskyndas. 

Digitala verktyg kan vara ett hjälpmedel om pedagogen vet hur och vad det 

kan användas till. Introduktionen av nya verktyg i verksamheten kan leda till 

en förändring i pedagogers arbetssätt menar Klerfelt (2007). Tyden och Andrae 

(2000) menar på att datorn har många funktioner men att det är pedagogen som 

sätter begränsningar för hur den används. Oftast beror begränsningarna på pe-

dagogers kunskap och intresse för datorn. Digital kompetens är en fördel för 

att som pedagog kunna välja ett bra innehåll och arbetssätt som därav kan ge 
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barn ett meningsfullt lärande (Petersen, 2015).  Ljung-Djärv (2004) skriver att 

det mestadels är pedagogerna som utformar verksamhetens innehåll och därför 

ligger ansvaret att interagera och använda datorn i verksamheten på dem. En-

ligt Masoumi (2015) används det en mängd olika digitala verktyg i förskolan. 

Det är sällan lärarna begränsas av tillgängligheten till IKT-teknik utan snarare 

av okunskap från personalens sida (Ljung-Djärv, 2004; Masoumi, 2015). En-

ligt Ljung-Djärv blev pedagogers osäkerhet att själva hantera tekniken ett hin-

der för att låta barnen själva prova i större utsträckning. Utifrån Masoumis stu-

die kan man se att det mest använda IKT-verktyget är datorplatta och som då 

främst används för dokumentation av verksamheten.  

Ljung-Djärv (2004) såg i sin studie att pedagoger ser datoranvändandet som 

värdefullt redan i tidig ålder, men att det inte ska ske när som helst, hur som 

helst eller hur ofta som helst. Den ska inte ersätta eller tillåtas ta tid från annan 

viktig verksamhet i förskolan. Datoranvändandet sker på tid som inte är reser-

verad för andra viktigare aktiviteter så som samling, femårs-grupp eller gym-

nastik. Oftast finns det regler uppsatta när barnen använder datorn. Dock är 

dessa regler ofta formulerade för att pedagogerna ska erbjuda bästa möjliga 

verksamhet till barnen. Dessa regler sätter ramar för vad som är möjligt att 

välja att göra på datorn och till exempel vilka programvaror som finns att an-

vända.   

3.3 IKT tillsammans med barnen 

Digitala verktyg blir alltmer viktigare i barns utveckling och lärande och blir 

till en social aktivitet för barnen. Oftast sker det ett samarbete mellan barnen 

vid användning av digitala verktyg (Kjällander & Moinian, 2014). Om barn 

tillåts att sitta flera runt IKT-redskapet till exempel vid datorn, ökar samarbetet, 

de blir mer engagerade, samtalar på ett annat sätt än tidigare samt främjar da-

toranvändandet barns kreativitet (Klerfelt, 2007). Enligt Masoumi (2015) är 

det vanligaste arbetssättet med IKT-redskap tillsammans med barnen olika ap-

par. Vanligtvis används appar med pedagogiskt innehåll för att utveckla barns 

lärande inom bland annat matematik, språk och logiskt tänkande. Kjällander 

och Moinian såg i sin studie att äldre barn engagerar sig mer av bildmässiga 

teckenstystem till exempel färger, former och foton när de använder sig av 

surfplatta.  Dock var det inte heller ovanligt att IKT användes för att underhålla 

barnen på eftermiddagen och hålla dem sysselsatta utan något pedagogiskt 

syfte.  

Ljung-Djärv (2004) lyfter att det är bra att förbereda barnen tidigt med använ-

dandet av dator i skolan. Hon lyfter även att det är bra för alla barn att komma 

i kontakt med en dator och vänja sig använda den och inte bara de barn som 
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har tillgång till en hemma. Masoumi (2015) trycker på att datorplatta och dator 

kan användas för att främja socialt samspel och interaktion mellan barnen. Ge-

nom att barnen interagerar med varandra kan de utbyta kunskaper med 

varandra och på så vis finna lösningar på olika problem som de ställs inför i 

användandet av IKT-redskap. Även om datoranvändandet överlag är en popu-

lär aktivitet finns det barn som inte visar lika stort intresse för denna aktivitet. 

Det kan, som Ljung-Djärv (2004) skriver, bero på att barnen inte tilltalas till 

att använda datorn utan tilltalas mer till andra aktiviteter på förskolan. Men det 

kan också bero på att barnet känner en viss osäkerhet av att använda datorn när 

andra barn tittar på. Det kan också vara så att barnet känner en viss rädsla att 

göra fel. Det sista alternativet som Ljung-Djärv tar upp som det kan bero på är 

att datoranvändandet och vad man får göra där, inte utmanar barnet.  
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4 TEORI 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv då det ansågs vara mest an-

vändbart för att uppnå syftet och få svar på frågeställningarna. I det sociokul-

turella perspektivet är kulturella redskap en central del, alltså redskap männi-

skorna har skapat så som datorplatta, mobiltelefon och projektor. Perspektivet 

utgår från att människan använder sig av artefakter för att förstå och agera i 

omvärlden. Detta passar till syftet och frågeställningarna då dessa handlar om 

att ta reda på vilka IKT-redskap pedagoger anser sig använda i arbetet med 

naturvetenskap i förskolan. Med hjälp av IKT-redskap arbetas det med natur-

vetenskap på olika sätt i förskolan. Artefakten blir då hela IKT-redskapet i sig, 

till exempel datorplattan och dess innehåll så som appar, kamera, sökfunkt-

ioner och så vidare. När vi använder oss av olika artefakter menar Vygotskij 

att vi medierar. Det innebär enligt Säljö (2014), den samverkan som sker mel-

lan människor och de kulturella redskap som vi använder oss av för att förstå 

och agera i omvärlden.  

5 METOD 

5.1 Urval 

Ett geografiskt urval har gjorts genom att endast välja en stad i Sverige. Val av 

stad gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, det vill säga, en stad som låg nära 

till hand. En förskolechef från kommunen kontaktades och val av förskolor 

gjordes i samråd med förskolechef, totalt valdes tre förskolor ut. Sex stycken 

förskollärare som arbetade på en äldre-barns avdelning (3–5 år) efterfrågades. 

Dessa urval skedde med tanke på tidsramen, storleken på undersökningen samt 

för att begränsa urvalet ytterligare.  

5.2  Metodval 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning med semistrukturerade inter-

vjuer som grund. Christoffersen & Johannessen (2017) menar att intervjuer 

passar bra när man vill komma åt människors erfarenheter och uppfattningar. 

En semistrukturerad intervju bygger på att intervjuaren har gjort en övergri-

pande intervjuguide som bildar utgångspunkten för intervjun. Bryman (2011) 

skriver att genom denna sort av samtal får man ett mer djupgående och detal-

jerande svar på frågorna eftersom informanten svarar med egna ord. Det blir 

också en viss flexibilitet i samtalet då man kan ställa följdfrågor och få ett mer 

uttömmande svar samt att frågorna inte behöver följa en viss ordning. Dock, 
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menar Bryman, är det viktigt att tänka på hur man ställer sina följdfrågor så det 

inte påverkar resultatet. Det kan vara tidskrävande att kategorisera svaren ef-

teråt då respondenterna formulerar svaren med egna ord och utifrån hur de har 

uppfattat frågorna (Christoffersen & Johanessen, 2017). 

5.3 Genomförande 

Efter kontakt med förskolechefen fick denne i uppgift att kolla intresset för 

deltagande i studien på sina förskolor. Därefter kontaktades de förskollärare 

som ville ställa upp. Då bestämdes dag och tid för intervjun samt efterfrågades 

deras mail för utskick av informationsbrev och intervjufrågor (se bilaga 1&3). 

Utskicket skickades ut ett par dagar före för att respondenterna skulle ha tid på 

sig att förbereda sig. Plats för intervjun blev på samtliga intervjuer i ett avskilt 

rum på förskolan till exempel personalrummet eller ett rum på avdelningen då 

barnen lekte ute. Detta gjordes för att respondenterna skulle känna sig bekväma 

samt att intervjuerna skulle genomföras smidigt. Innan intervjun påbörjades 

fick respondenten ännu en gång läsa igenom informationsbrevet (se bilaga 1) 

och skriva på samtyckesblanketten (se bilaga 2). Intervjuerna pågick mellan 

10–30 minuter. Både respondenten och intervjuaren hade intervjuguiden (se 

bilaga 3) framför sig under intervjun. Samtliga respondenter hade med sig en 

“fusklapp” med saker de tänkt på innan intervjun kring frågorna. Samtliga in-

tervjuer startades med bakgrundsfrågan och sedan användes intervjuguiden 

som ett stöd för att hålla sig till ämnet. Bakgrundsfrågan innebar att intervjua-

ren fick en inblick kring hur mycket utbildning förskolläraren hade kring IKT 

samt fungerade frågan som en uppstart för intervjun. Respondenterna pratade 

öppet kring frågorna och intervjuaren flikade in med frågor till exempel “kan 

du utveckla?”, “blev barnen delaktiga i användandet av IKT då?” eller ställde 

en specifik fråga utifrån intervjuguiden. Detta gjordes för att få mer uttöm-

mande svar samt att respondenten skulle få tänka ett steg vidare eller för att 

intervjuaren tyckte någon fråga inte blivit besvarad eller behövdes utvecklas. 

Innan intervjun avslutades tittade intervjuaren och respondenten igenom frå-

gorna för att se om vi ansåg att alla frågor var besvarade. Sedan avslutades 

intervjuerna med att intervjuaren frågade om det var något mer respondenten 

ville tillägga.  

5.4 Databearbetning 

Patel och Davidsson (2003) anser att det är viktigt att intervjumaterialet gås 

igenom och analyseras omgående. Transkriberingen av intervjuerna leder till 

att information inte går förlorad eller blir misstolkade. Om man transkriberar 

och analyserar omgående stärker det studiens trovärdighet. Med tanke på 
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ovanstående argument transkriberades inspelningen samma dag efter avslutad 

intervju. Inspelningen avlyssnades flera gånger för att kunna säkerställa att 

man inte missade något i svaren samt för att få ordagranna citat. Svaren sorte-

rades först utifrån de tre teman som framgick i intervjuguiden: vid planering, 

vid dokumentation och i aktiviteter med barnen. Efter det sorterades svaren 

med liknande innehåll med varandra för att vidare kategoriseras utifrån vad de 

handlande om.  

5.5 Reliabilitet, validitet & generaliserbarhet 

Christoffersen & Johanessen (2017) anser att en grundläggande fråga i all 

forskning är hur tillförlitlig datan är. Detta kallas för reliabilitet som har att 

göra med hur noggranna och exakta undersökningens data är. Relibiliteten har 

beaktats genom att samtliga respondenter fått lika villkor för att förbereda sig. 

Samma intervjuguide har använts till samtliga intervjuer dock har frågorna 

kommit i olika ordningar då respondenten har fått prata fritt. Respondenterna 

har fått olika följdfrågor beroende på vad som har lyfts men inom ämnet. Det 

har varit samma intervjuare, något som ökar studiens reliabilitet. Bearbet-

ningen av data har skett på samma sätt för samtliga och skedde samma dag 

som intervjun ägde rum. Data är en representation av verkligheten, därför är 

en central fråga hur väl data representerar fenomenet, alltså hur relevanta de 

är. Valdititeten har beaktats genom att rikta fokuset till verksamma förskollä-

rare då det är de som har kunskapen kring ämnet. Att spela in intervjuerna gav 

en möjlighet att transkribera ordagrannt och utifrån det presentera ett rättvist 

resultat och göra tolkningar av. Bryman (2011) tar upp att generalisering inne-

bär att resultatet är giltigt på andra personer, att andra tycker likadant. Eftersom 

det här är en liten studie genomförd på få förskolor och med förskollärare med 

olika erfarenheter är det orimligt att uttrycka att studien representerar hela Sve-

rige. Men då dessa sex förskollärare uppfattar arbetet med naturvetenskap och 

IKT relativt lika är det rimligt att anta att det är fler som håller med, om man 

utgår från samma förutsättningar. 

5.6 Etiska överväganden 

Studien har utgått från de rekommenderande forskningsetiska principerna av 

Vetenskapsrådet (2011). Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Innan jag utförde min studie in-

formerade jag kring den för de jag ville skulle ingå i undersökningen både 

muntligt och genom utskick av informationsbrev (se bilaga 1). Respondenterna 

har upplyst om att de när som helst kan avsluta sin medverkan utan några kon-

sekvenser. De fick innan intervjun skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 
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2) för att godkänna sitt deltagande. Jag har garanterat konfidentialitet genom 

att namn på respondenterna, förskolor samt ortnamn inte skrivits ut. Datain-

samlingen har förvarats på ett sätt så ingen utomstående kunnat få tag i det eller 

förstått vem eller vilka det har handlat om. Därmed har varje transkriberad in-

tervju fått ett eget nummer. Det resultat jag har samlat in har endast använts 

till denna studie. Med tanke på dessa krav har allt material förstörts efter att 

studien är avslutad.  

Det är viktigt att man planerar sin undersökning på ett sätt så man inte kränker 

de som deltar samt att respondenten känner att deras tankar och åsikter respek-

teras (Bengtsson & Hägglund, 2014). Därmed har allt som tagits upp under 

intervjuerna behandlats som lika betydelsfullt för studien. Alla sorters frågor 

har ställts med intresse för att veta mer och skapa en förståelse. Något som 

beaktats i studien har varit vilka sorters frågor man ställt. Alla frågor är inom 

ramen av studiens syfte och inom yrkesrollen och förhoppningen är att de inte 

ska ha upplevts som jobbiga och personliga att svara på.  

6 RESULTAT 

Det lyftes fram åtta olika digitala verktyg som förskollärare använde sig av för 

att arbeta med naturvetenskap. Nedan kommer det beskrivas hur de olika red-

skapen användes utifrån de tre teman som togs upp i databearbetningen: vid 

planering, vid dokumentation och i aktiviteter med barnen. Dessa tre teman har 

olika många kategorier som är markerade med fet stil.  

6.1 Vid planering 

Ett planeringsverktyg 

Användandet av IKT vid planeringen var något alla pedagoger använde sig av. 

Via datorn hade de tillgång till ett planeringsverktyg. Ett planeringsverktyg var 

ett dokument med tre olika frågor; ”Vad vill vi att barnen ska utveckla ett kun-

nande om?”, ”Hur – organisation, lärandemiljö, förutsättningar, dokumentat-

ion” och ”Varför gör vi på detta sätt och varför har vi valt målet?” Detta pla-

neringsverktyg användes för att planera verksamheten till exempel vilka akti-

viteter som skulle genomföras under veckan och framåt samt vilka mål i läro-

planen som arbetades med. En förskollärare uttrycker att det är svårt att orga-

nisera upp användandet av IKT-redskap då de inte har tillräckligt med resurser: 

Men det är ju alltid så att man kan bli bättre på det och låta barnen har 

ipadsen mycket mer men asså det är typ två Ipads till 22 barn. Du kan 

ju tänka själv, det är inte lätt att organisera upp det. 
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Söka inspiration 

Datorn och datorplattan användes på alla förskolor för att få tips och idéer på 

aktiviteter eller teman att göra i verksamheten. Förskollärarna fick sina tips 

främst från Googlesök och Facebookgrupper som de var med i. En förskollä-

rare gjorde egna qr-koder till datorplattan under sin planering. Dessa qr-koder 

ledde till olika bilder till exempel olika sorters djur. Framöver skulle de testa 

att koppla qr-koder till videoklipp.   

6.2 Vid dokumentation 

Dokumentera 

Att dokumentera med hjälp av IKT-redskap var något som samtliga gjorde. 

Fyra pedagoger lyfte fram att datorplattan var smidigare att ta kort med än en 

kamera. Därmed användes inte kameran lika flitigt längre. En pedagog upple-

ver att datorplattan är stor att bära med sig:  

Sen har vi även fått iphones nu, alltså smartphones heter det. Då kan 

vi ta bilder, det är lättare att ta med den till skogen. Ibland kan det 

vara svårt att ha Ipads på sig sådär och spontant bara ta fram. 

Det framgår i alla intervjuer att det mestadels är pedagogerna som dokumen-

terar och tar kort. En pedagog lyfte att de använt datorplattan vid ett ett snö- 

och isexperiment och då hade datorplattan används som en kamera, dessa bil-

der hade sedan satts upp på väggen och det hade blivit många samtal runt dem 

till exempel hur vattnet ändrar form. På en förskola följde barngruppen livet 

vid en myrstack genom att dokumentera med hjälp av datorplatta hur myr-

stacken förändrades, just nu undersökte de när det skulle börja röra sig i myr-

stacken. En del bilder sattes in i en digital fotoram som fanns tillgänglig för 

vårdnadshavare och barn i hallen. Det var ett sätt för att försöka skapa dialog 

mellan alla som vistas på förskolan på något sätt. Till exempel mellan barn och 

vårdnadshavare vid hämtning eller lämning, mellan barnen eller mellan barn 

och pedagog.  

Några pedagoger uttrycker en oro kring barns användande av datorplattan då 

den upplevs som skör och de är rädda att den ska gå sönder. Alla förskollärare 

utom en nämner att de vill bli bättre på att låta barnen ta kort. De lyfter att 

utifrån förskolans läroplan ska barn få inflytande och pedagogerna tycker det 

är intressant att låta barnen ta kort då de ser saker ur ett annat perspektiv, de 

kan se något som de vuxna inte ser. På två förskolor skulle barnen framöver få 

dokumentera vårtecken samt plocka skräp att sortera och dokumentera proces-

sen.  
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En pedagog anser att digitala verktyg blivit mycket smidigare och tidsparande 

att arbeta med nu för tiden. Tidigare när de skulle dokumentera något med 

hjälp av fotografering, behövde de ta fram kameran, sedan ladda över alla bil-

der till datorn och lägga in dem i olika mappar. För att sedan lägga ut dem på 

en lärplattform kallad Fronter. Något som tog väldigt mycket tid att göra och 

något som då inte heller prioriterades. Numera behöver de endast använda da-

torplattan för att ta kort och sedan lägga in i Unikum, en annan lärplattform. 

Det lyfts att Unikum är ett bra sätt för att förvara dokumentation. En förskol-

lärare lyfter att planen med Unikum är att barnen ska få ta del av vad som läggs 

ut på Unikum och kunna titta tillsammans med vårdnadshavarna vad de har 

gjort på förskolan: 

De ska få diskutera dels med oss och med föräldrarna är det väl mest. Då vet 

föräldrarna om det och då kan de prata och titta på det tillsammans för att 

sen få återkoppling på det. 

6.3 I aktiviteter med barnen 

Samtliga ansåg att de använde sig av IKT-redskap för att arbeta med naturve-

tenskap med barnen. Trots det tyckte övervägande att det var något som de 

kunde bli bättre på. 

Söka information 

Alla förskollärare jag intervjuade tog upp att de använde sig av datorn eller 

datorplattan för att söka information kring naturvetenskap tillsammans med 

barnen: 

Om vi hittar nått, nån växt eller nått vi inte vet vad det är och jag är ju 

inte, jag kan ju inte allt heller, då söker vi på Google. 

Förskollärare tycker internet är ett väldigt bra redskap för att tillsammans med 

barnen söka kunskapen på ett smidigt sätt. Alla barn i gruppen behöver inte 

sitta med runt datorplattan för att söka kunskapen utan man kan vid ett senare 

tillfälle lyfta fram för de som inte satt med: 

De får ju vara med och till exempel söka kunskapen. Jag går ju inte hit 

och tar fram paddan och så söker jag kunskap själv och så säger jag till 

barnen nu har jag kollat upp det. Utan då är de ju med och sitter med 

runt paddan, vi diskuterar och kollar och lyssnar. Så kan man även ta 

upp det på samlingen, när alla är med. 

En pedagog lyfte en händelse där datorplattan användes som ett redskap för att 

söka mer information kring rymden: 
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Vi köpte en bok om rymden, det var astronauter, stjärnbilder, månen, 

planeter och jorden och allt vad man pratar om. Då hämtade vi paddan 

sen (efter att de hade läst boken) och tittade på hur det såg ut i rymden. 

Det var barnen väldigt fascinerade av. Men vi nuddade inte mycket mer 

naturvetenskap men vi var där iallafall och nosade hur det ser ut och 

då tog vi hjälp av paddan för att se olika filmer och bilder. 

Det lyfts att man inte alltid arbetar med naturvetenskap “på djupet” utan som 

citatet ovan uttrycker det, är de där och “nosar”. Meningen är att väcka nyfi-

kenhet och IKT används som ett sätt att söka kunskap tillsammans och ha ett 

utforskande arbetssätt: 

Det är ju mer att väcka nyfikenhet och kanske så ett litet intresse och 

få reda på mera, tillsammans. 

Slow-motion-film 

Från en intervju lyftes det fram att de gjort studsiga såpbubblor, som ska vara 

mer hållbara än vanliga såpbubblor. Det pratades om att längre fram filma såp-

bubblorna i slow-motion med hjälp av datorplattan. Några idéer var att filma 

när de flyger, spricker eller eftersom det var studsiga såpbubblor, hur det ser 

ut när de studsar på till exempel händer.  

Datorplattan - appar och spel 

En pedagog uttrycker en svårighet att begränsa datorplattans användning på 

grund av språkförbistringar i barngruppen. Till exempel har de många barn 

med annat språk och då kan det vara svårt att förklara för dem att inte “bara” 

gå in i olika appar och spela. Pedagogen känner att det är viktigt att visa på 

andra användningsområden. Det lyfts även fram av två pedagoger att de tycker 

det har blivit ett problem att olika IKT-verktyg används för mycket i hemmet. 

De känner att förskolan behöver vara en motpol till detta och inte ta fram olika 

digitala verktyg hela tiden utan visa på att man kan ”klara sig” utan dem. Ingen 

av förskolorna lyfte fram appar med inriktning naturvetenskap dock lyftes det 

att de känner att de inte har tiden för att sitta och söka och prova appar att ladda 

ner: 

Man kan ju ha väldigt bra appar och sånt, finns det ju, men det tar väldigt tid och 

ta fram bra appar och man vet inte riktigt vilka appar som är bra. Många är ju 

köp inuti och ja det är lite pyssel med det, det tar väldigt tid och få fram bra 

grejer. 

Det lyfts även fram att det är tråkigt att de inte har något nätverk utanför för-

skolans område. Eftersom vissa appar och program behöver internet för att 

fungera blir det begränsning på vad man kan göra med datorplattan till exempel 

ute i skogen. I en barngrupp diskuterades det kring djurs olika läten i skogen 
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och då pedagogen inte kunde eller ville härma ett visst djurläte fick forskandet 

vänta tills de var tillbaka på förskolan och kunde söka på internet. 

Titta på bilder och på film 

Tre förskollärare berättar att de ibland sätter igång projektorn eller kanonen för 

att visa bilder som de vill att barnen ska diskutera med varandra. En barngrupp 

hade till exempel varit i skogen på förmiddagen och sedan fått sett bilder kring 

det när de var tillbaka på förskolan. Utifrån bilderna fick barnen berätta vad de 

såg i bilden, vad de hade gjort i skogen och vad de hade hittat. Kanonen på 

liknande sätt men också för att titta på film tillsammans med barnen. En förs-

kollärare lyfter att filmvisandet oftast inte är en planerad naturvetenskaplig ak-

tivitet. Hon menar på att ”det bara händer” då filmen kan ha ett sådant fokus.  

Förstora upp  

Nyckelpigan är en modernare over-head-apparat och kan förstora upp saker på 

väggar. Till exempel hade barnen på en förskola fått tagit in en mask som de 

förstorat upp på väggen och undersökt i ett större format. Att förstora upp 

böcker på väggen ansåg som en väldigt positiv sak. En förskola hade deltagit i 

ett läsprojekt där de bland annat arbetat med en bok som handlade om skogen 

och naturmaterial. Då introducerades boken genom att använda nyckelpigan. 

Sedan hade barnen utifrån bokens handling och bilder fått bygga egen skogs-

miljö, något som dokumenterades med hjälp av datorplattan. 
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7 DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

Det framgår i studien att samtliga använder datorplattan för att arbeta med na-

turvetenskap i förskolan. Att använda datorplattan istället för datorn har blivit 

allt vanligare enligt studiens resultat samt Skolverket (2016a). Alla förskollä-

rare i studien lyfter att de använder datorplattan för att dokumentra. De lyfter 

även att de vill bli bättre på att använda datorplattan till andra saker än till 

dokumentation. Därmed drar jag slutsatsen att datorplattans vanligaste använd-

ningsområde är till dokumentation, något som även Masoumi (2015) såg i sin 

studie. Att använda IKT-redskap till annat än till dokumentation kan försko-

lorna bli bättre på. Förskollärarna lyfter att de vill bli bättre på att låta barnen 

dokumentera men att de är rädda för att datorplattan ska gå sönder. Forskning 

visar att det finns många fördelar med att använda sig av IKT tillsammans med 

barnen i undervisningsyfte (Masoumi, 2015; Ljung-Djärv, 2014). Men om man 

ska använda IKT-redskapen i förskolan måste förskollärarna tillåta barnen att 

använda redskapen och inte vara rädda för att de ska gå sönder. I studien fram-

kommer det att förskollärarna anser att det är viktigt att barnen får sitta med 

runt datorplattan vid sökande av information, något som stärks av Hildéns stu-

die (2005). Därmed gör jag kopplingen att det viktiga inte är att hitta det ”rätta” 

svaret utan processen dit och att utforska något tillsammans. Uifrån detta ver-

kar det som att förskolorna arbetar en del med emergent science som Thulin 

(2015) beskrivit i sin forskning. Genom att barn sitter med andra barn och 

vuxna får de möjlighet att hjälpa varandra, kommunicera och samspela med 

varandra. 

Förlänga lärandet  

 Studiens resultat visar att användningen av digitala verktyg kan förlänga ut-

forskandet kring naturvetenskap. Detta påvisas till exempel i aktiviteten med 

skogen och projektor. Där förlängdes utforskandet kring skogens miljö genom 

att barngruppen fick diskutera de bilder som tagits i skogen på förskolan. Det 

kan också göras genom att söka efter kunskap för att komma vidare i sitt ut-

forskande eller genom att ta fram nyckelpigan och förstora upp något. Dessa 

situationer som är beskrivna visar på aktiviteter när flera sitter tillsammans och 

får diskutera något. Därmed gör jag kopplingen att barns utforskande kring 

naturvetenskapliga fenomen utvecklas bättre genom att arbeta och undersöka i 

grupp något som stöds av Säljö (2014), Kjällander & Moinian (2014), Klerfelt 

(2007) och Ljung-Djärv (2004). Utifrån resultatet kan man se att det finns be-

gränsningar för vart och hur man kan använda IKT-redskapen i sitt forskande. 
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Två exempel är att det endast finns nätverk på förskolans område samt att di-

gitala verktyg kan behöva ström för att fungera. Dessa exemplen har både sina 

för- och nackdelar. Pedagogerna i studien anser att man ska visa på andra sätt 

att finna kunskap och inte bara genom digitala verktyg. Detta är även något 

som lyfts i förskolans läroplan, där det framgår att barn ska få utveckla ett 

lärande genom olika material och tekniker (Skolverket, 2016b). Om tekniken 

inte fungerar överallt kan barnen mer eller mindre bli ”tvingade” att söka kun-

skap på andra sätt. Men det kan också bli så att ett lärandetillfälle går förlorad 

eftersom det ibland är i stunden som barnen är intresserade av något och tappar 

intresset om det inte går att undersöka direkt. Digitala verktyg är en naturlig 

del i barns liv (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008). Som Fa-

gerli, Oddvar, Lillemyr & Søbstad (2001) anser så bör man anamma barnens 

kultur. Därmed bör pedagogerna ha ett varierande arbetssätt. Resultatet visar 

att det inte var vanligt att arbeta med naturvetenskapliga appar. Detta på grund 

av att pedagogerna känner att de inte har tid till att söka efter och prova appar. 

Detta kan bero på som Ljung-Djärv (2014), Moinian (2015) och Tyden & And-

rae (2000) tar upp att det inte prioriteras på grund av okunskap och/eller inget 

intresse från pedagogernas sida. Något som förskolan skulle kunna bli bättre 

på är att tipsa varandra om appar att använda i förskolan samt att prova appar 

tillsammans med barnen.  

7.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes då inga mätningar skulle göras. Därmed uteslöts 

alla kvantivativa metoder. Semistrukturerade intervjuer valdes då syftet med 

studien var att undersöka förskollärares erfarenheter och tankar kring naturve-

tenskap och IKT. Genom semistrukturerade intervjuer fanns möjligheten att 

ställa följdfrågor utifrån syftet, något som fick respondenterna att tänka ett steg 

längre och komma in på djupet av deras tankar och erfarenheter kring ämnet. 

Att skicka ut frågeformuläret innan hade sin fördel då pedagogerna kunde re-

flektera enskilt samt med sitt arbetslag kring ämnet. De kunde gå tillbaka i sitt 

material och se vad de tidigare har arbetat med och tänka till hur de gick till-

väga.  Det finns ständigt en risk kring hur respondenten uppfattar frågan. Detta 

genom hur intervjuaren ställer frågan och tar emot svaren. Känner responden-

ten att det finns en bedömning i frågan eller att deras tankar och åsikter inte 

respekteras kan respondenten ge ett svar som hen tror intrvjuaren vill höra 

och/eller försköna bilden av något (Bengtsson & Hägglund, 2014). Det finns 

inga garantier att respondenternas svar är sanna men allt som framkommit har 

behandlats som lika betydelsfullt. Alla följdfrågor har ställts för att få en dju-

pare förståelse oavsett personliga åsikter. Observationer hade kunnat vara ett 
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bra komplement för att synliggöra användandet av IKT i arbetet med naturve-

tenskap. Det har varit en fördel för studiens validitet att intervjuerna spelats in 

eftersom det gav möjligheten att transkribera ordagrannt och utifrån det pre-

sentera ett rättvist resultat och göra tolkningar av. För att öka studiens reabilitet 

kunde ett större urval ha skett. Att utgå från en förskolechefs område och från 

en kommun begränsar resultatets bredd samtidigt som det kan säga något om 

hur det kan se ut i hela Sverige då svaren blev ganska lika. Därmed är genera-

liserbarheten stor.  

7.3 Förslag på vidare forskning 

Det vore intressant att öka kunskapen kring barns inflytande kring IKT-red-

skapen. Vem bestämmer när och hur de olika verktygen ska användas? Hur 

tillgängliga är de olika IKT-redskapen för barnen? Det vore även intressant att 

se om olika lärplattformer så som Unikum, gör att föräldrar och barn diskuterar 

det som hänt på förskolan. Eftersom det framgår i studien att naturvetenskap-

liga appar inte används skulle det vara intressant att göra en studie kring till-

gängligheten på naturvetenskapliga appar och även hur dessa bemöts och an-

vänds av barn.  
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV 

INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARE I STUDIEN 

Hej! Jag heter Sara och läser sjätte terminen på förskollärarprogrammet på 

Karlstads Universitet. Jag skriver just nu mitt examensarbete där mitt syfte är 

att bidra med kunskap kring hur förskollärare tillsammans med barnen använ-

der sig av IKT (informations- och kommunikationsteknik) för att arbeta med 

naturvetenskap.  

Intervjun kommer att ta mellan 15-30 minuter. För att jag ska kunna vara fo-

kuserad på samtalet kommer jag spela in ljud under intervjun. Inspelningen 

kommer att raderas när jag har skrivit ned vad som sas. I samband med inter-

vjun kommer du få skriva på ett samtyckesbrev där du samtycker till delta-

gande i studien.  

 Intervjun kommer ligga till grund för mitt examensarbete. När jag är godkänd 

med examensarbetet kommer jag förstöra allt insamlat material och texten 

kommer laddas upp i bibliotekets uppsatsdatabas, DIVA.   

 

 

 

Jag hoppas att du vill hjälpa mig genom att delta!  

 

 

Sara Andersson 

Mailadress 

Mobilnummer 

Förskollärarstudent, Karlstads Universitet 
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BILAGA 2 – SAMTYCKESBLANKETT 

 

Jag har tagit del av informationen kring studien och ger mitt 

samtycke till deltagande i studien. Jag är medveten om att 

texten kommer laddas upp i uppsatsdatabasen DIVA på Karlstads 

Universitets bibliotek. 

 

 

 (Ger du inte ditt samtycke – skriv ej på blanketten) 

 

Informantens namn: ………………………………………………………… 

 

Plats:…………………………………….  Datum:       /     2018 

 

 

………………………………………………………  

Informantens underskrift 
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BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfråga: 

Har du fått någon fortbildning kring IKT under de senaste 5 åren, kring vad 

isåfall?  

Intervjufrågor: 

Använder du dig av några IKT-redskap för att arbeta med naturvetenskap med 

barnen? 

Om JA, det används: 

- När använder du dig av IKT-redskap för att arbeta med naturkunskap? 

▪ Vid planering 

▪ Vid dokumentation 

▪ I aktiviteter med barnen 

- Vilka IKT-redskap använder du dig av då? 

- Med vilket naturvetenskapligt innehåll arbetar du med när du använ-

der IKT-redskap med barnen?  

▪ Vilka typer av aktiviteter? 

▪ Vilket naturvetenskapligt innehåll (biologi, fysik 

och/eller kemi) är fokuserat? 

▪ Hur blir barnen delaktiga? 

Om NEJ, det används inte: 

- Skulle du vilja arbeta med naturvetenskap med hjälp av IKT? 

▪ Om ja: 

▪ Vilka IKT-redskap? 

▪ Med vilket naturvetenskapligt innehåll? 

▪ Vilka typer av aktiviteter? 

o Om nej: 

o Varför inte? 


