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I 

Sammanfattning 

Syftet med denna fallstudie är att undersöka och synliggöra pedagogernas arbete med digitala 

verktyg utomhus. Jag har valt att fokusera på två digitala verktyg: lärplatta och en digital lupp 

som kallas webbägget. Studien är genomförd på en förskola. Metoderna som används är 

observationer av en pedagog och barn samt kvalitativ intervju med en pedagog. I resultatet 

synliggörs arbetet med lärplattan och webbägget utomhus, verktygens bidrag till barnens 

språkliga utveckling och pedagogens uppfattning om digitala verktyg. I resultatet lyfts 

pedagogens arbete med webbägg och lärplatta utomhus. Verktygen används som en sökmotor 

för att finna information som leder till vidare diskussioner. Webbägget och lärplattan skapar 

situationer där språket är centralt vilket ger barnen en chans att utveckla sin verbala förmåga. 

Det synliggörs även hur de digitala verktygen bidrar till djur och naturlära, genom att ta med 

de digitala verktygen ut i naturen är det inte bara information som berättas för barnen. Istället 

får de aktivt söka informationen själva med både den visuellt och den taktilt. De båda 

verktygen kompletterar varandra och bidrar till ett fördjupat lärande inom naturvetenskap. 

 

 

Nyckelord: IKT, naturvetenskap, förskola, utomhus. 

  



 

 

II 

Abstract 

The purpose of this case study is to investigate and visualize how a preschool teacher uses 

digital tools in outdoor settings. I have chosen to focus on a tablet and a tool called the ’’web 

egg’’. The study is conducted at a preschool. The methods used are observation of a preschool 

teacher and children, and supplementary interviews with the preschool teacher to get more 

answers. The results show the teachers use of the web egg and the tablet outdoors. The tools 

are used as search engines to find information which leads to further discussions. The web 

egg and the tablet create situations where the language is central, this gives the children a 

chance to develop their verbal ability. The study also shows how the tools contributes to 

science education, by bringing the tools outside can they not only be a source to find 

information. Instead the children themselves must search, both visually and tactile. The tools 

complement each other and contributes to an immersed learning in sience education.   

 

Keywords: Digital tools, science, preschool, outdoor settings. 
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1. Inledning och bakgrund 

Mitt arbete är inom ämnet biologi och jag har valt att utföra en fallstudie där jag intervjuat en 

pedagog och observerat hennes arbete med digitala verktyg. De digitala verktygen jag valt att 

fokusera på är webbägget och lärplattan. Just webbägget presenterades på en företagsmässa 

och väckte en nyfikenhet hos mig. Jag vill försöka synliggöra vad som sker när man tar med 

sig digitala verktyg ut från avdelningen. Utbudet av digitala verktyg med olika tillämpningar 

har ökat och är något som många barn använder. Jag är intresserad av att ta reda på hur 

digitala verktyg kan användas inom förskolans verksamhet, men jag har funnit få aktuella 

referenser. Syftet med den här studien är att utforska digitala verktyg och arbetet med dessa 

ihop med naturvetenskap. Min förhoppning är att studien kan bli ett kunskapsbidrag till 

pedagoger som önskar implementera digitala verktyg i arbetet med naturvetenskap. 

Webbägget är en portabel webbkamera som förstorar bilder upp till 40 gånger dess verkliga 

storlek. Det kan också ta bilder som användaren sedan kan skicka till en lärplatta eller dator, 

så att man kan analysera bilderna man tagit på ett specifikt föremål vid ett senare tillfälle, 

detta ingår i den pedagogiska dokumentationen.  

 

1.1 Pedagogisk dokumentation 

Det är skillnad mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation, förklarar Lenz Taguchi 

(2013). När vi dokumenterar tar vi exempelvis bilder på vad barnen gör och vi har ingen 

egentlig tanke bakom varför vi egentligen dokumenterar. Pedagoger kan stå vid barnens sida, 

observera och dokumentera deras process, pedagogerna kan sedan använda sig av den 

dokumentationen för att få syn på barnens lärande och hur de lär. Dokumentationen pratar vi 

om i dåtid. Det som skiljer dokumentation från pedagogisk dokumentation är att i den 

pedagogiska dokumentationen finns det en tanke bakom varför vi gör det. Pedagoger och barn 

diskuterar vad de ser i den pedagogiska dokumentationen, för en dialog och bearbetar den i 

nutid (Persson & Wiklund, 2007). 

 

1.2 Vad säger läroplanen? 

I läroplanen (Skolverket, 2016) står det om att vi pedagoger ska ge barnen möjlighet att lära 

om naturvetenskap, djur, växter och naturens samband. Det står också om att pedagogerna ska 

ge barnen möjlighet att använda sig av digitala verktyg (IKT) i verksamheten. De flesta 

planterar exempelvis krasse med barnen och pratar om fotosyntes och kretslopp när barnen 

skördar och äter det som de sått. Det händer att avdelningar tar en utflykt ut i skog och mark, 

men då innehåller oftast utevistelsen fruktstund och fri lek istället för att barnen får fördjupa 

sig i den faktiska omgivningen.  

I läroplanen (Skolverket, 2016) beskrivs det även att förskolan ska lägga grunden till barnens 

livslånga lärande. I det ingår också att hålla barnens nyfikenhet vid liv, då måste vi arbeta 

med det barnen tycker är roligt och känner sig bekväma med och i de flesta fall är det just 

digitala verktyg som är bekant för barnen. De senaste årens utveckling gör de allra flesta av 

dagens förskolebarn har någon gång arbetat med digitala verktyg. Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) lyfter även att förskolan ska väcka barnens lust att lära och väcka intresse 

att utforska. 
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1.3 Naturvetenskapligt språkbruk 

Digitala verktyg kan komma till nytta både inomhus och utomhus då barnen kan ställa frågor 

som pedagogerna själva inte kan ge svar på. Genom att använda en sökmotor kan 

pedagogerna söka upp svaret på barnens frågor snabbt och effektivt. Vikström (2016) 

beskriver att barn ofta ställer samma fråga flera gånger ifall hen får ett svar hen inte förstår. 

Språk och lärande går hand i hand. 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) framhåller vikten av att använda sig av 

relevanta begrepp. Barn frågar ofta vad föremål är, inte nödvändigtvis vad de heter. Thulin 

(2015) förklarar att genom att använda sig av ett naturvetenskapligt språkbruk och förklara 

begrepp som barnen får använda och öva på i naturvetenskapliga sammanhang får begreppet 

en kontext. Thulin (2015) beskriver detta som att barnen testar begreppens bärighet. 

Begreppen måste upprepas för att barnet ska kunna sätta dem i en kontext och minnas att just 

det ordet hör till det föremålet (Elfström, et al. 2014). 

Nordin-Hultman (2004) förklarar varför användandet av relevanta begrepp har betydelse i 

undervisningen: 

Vi kan bara förklara och förstå ett fenomen med hjälp av de tecken eller ord som finns i det 

mänskliga språket, eller som vi hittar på, konstruerar, och därmed tillfogar vårt språk. Vi kan 

inte tänka på eller tala om något vi inte har tankeredskap eller språk för. Språket – det 

kulturspecifika språket – måste alltid komma först (Nordin-Hultman, 2004, s. 39). 

När barnen ska förklara sin kunskap om något som inte är levande, gör de det ofta med hjälp 

av något mänskligt som de själva kan relatera till. Detta benämner Helldén, Högström, 

Jonsson, Karlefors och Vikström (2015) som ett uttryck för animism. Det finns ett annat 

språkbruk hos barnen som också används i förskoleverksamheten, antropomorfism och detta 

innebär att man förmänskligar icke-levande ting (Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors och 

Vikström, 2015, s. 17). 

När barnen använder sig av digitala verktyg så som webbägg eller lärplatta blir det möjligt för 

barnen att skapa det som författarna beskriver som en ’’naturvetenskaplig utforskande miljö’’ 

(Elfström et al. 2014, s. 23) där barnen får begrepp som kopplas till det naturvetenskapliga 

istället för mer vardagliga begrepp. De påpekar att begreppsbildningen även är viktigt i 

arbetet med de allra yngsta barnen. De små barnen utforskar sin omgivning genom att lukta, 

smaka och röra sig fram, då är det viktigt att vi som pedagoger fångar upp och berättar vad 

föremålet i fråga heter så att barnen kan utveckla sin begreppsbildning redan i tidig ålder. 

Elfström et al. (2014) fann att det inte är så många som intresserar sig för naturvetenskap i 

lärarutbildningen vilket resulterar i att barnen inte får den kunskap de behöver på grund av det 

bristande intresset.  

 

1.4 Osäkerhet kring digitala verktyg 

Det finns, enligt Lindahl och Folkesson (2012), många inom förskolans verksamhet som är 

osäkra på användningen av digitala verktyg. De tar även upp att det är vanligt att många 

pedagoger upplever en rädsla för att barnen kommer ha en bristande social förmåga och gå 

miste om verkligheten genom att de väljer att spela spel istället för att lära på ett traditionellt 

sätt. De fann att inställningen till IKT, informations- och kommunikationsteknik, är kluven 

(Lindahl & Folkesson, 2012). En del pedagoger har en mer negativ inställning mot digitala 

verktyg för att det inte tillhör förskolans tidigare traditioner, medan andra ser att barnen själva 
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är bra på att använda digitala verktyg. De sistnämnda anser istället att man kan ha nytta av 

barnens befintliga kunskaper. Ljung-Djärf (2004) beskriver en oro för att de digitala 

verktygen kommer att utkonkurrera ordinarie ämnen, men Claesdotter och Olsson (1999) 

beskriver att teknik inte kommer att ta över lärandet då vi hämtar kunskap från olika 

informationskällor som vi sedan delar med andra, vi kommer inte bara kunna förlita oss på 

samma kunskapskälla varje gång. 

Barr, Nettrup och Rosendahl (2011) hävdar att intresset för vår natur minskar allt eftersom 

utvecklingen går framåt. De beskriver att det är lätt för barnen att genom digitala verktyg söka 

sig till hur exempelvis ett visst djur ser ut eller låter, istället för att gå ut och hämta lärdomar 

från naturen. Brown, Englehardt och Mathers (2016) påvisar i sin studie att pedagoger 

upplever att IKT kan ge barnen en annan sorts kunskap som de lättare kan ta till sig. Samtidigt 

måste pedagogerna sätta gränser när det kommer till digitala verktyg. Pedagogerna anser att 

det är svårt att veta vilken applikation som blir ett tidsfördriv och vilken applikation som 

bidrar till barnens lärande.  

Forsling (2012) fann i sin studie om barns medielek och digital kompetens, att det finns en oro 

bland många inom förskoleprofessionen när det kommer till digitala verktyg och hon 

beskriver också att pedagoger har en rädsla för just detta. Forsling påpekar: 

Det är inte längre frågan om att diskutera om IKT och medier ska användas i förskolan, det är 

mer frågan om hur. Det är inte heller längre tid att diskutera om barn och vuxna ska utveckla en 

digital kompetens i förskolan, snarare hur det ska ske (Forsling, 2012, s. 3). 

Europeiska kommissionens rapport (2007) tar upp det livslånga lärandet och beskriver att vi 

behöver få ny kunskap om ämnen som vi känner oss hotade av, såsom digitala verktyg, för att 

de ska bli mindre hotfulla. Teknikdelegationen (2010, s. 26) påpekar att ’’Ungas attityder till 

områdena grundläggs tidigt och påverkas av hela omgivningen: i familjen, från förskolan och 

genom hela utbildningssystemet’’. 

Ljung-Djärf (2004) argumenterade redan för mer än 10 år sedan för att alla ska få möjlighet 

att använda IKT, eftersom att det är framtiden. Sen avhandlingen skrevs har det givetvis hänt 

en hel del i den digitala utvecklingen, men hennes argument håller än. Hon menar att barnen 

bör få grundläggande kunskaper kring digitala verktyg från skolan, alla familjer har det inte 

lika gott ställt så för vissa kan det vara svårt att få tillgång till digitala verktyg. Då betonar 

Ljung-Djärf att:  

För att försöka motverka en utveckling som skapar skiljelinjer mellan personer med och utan 

tillgång till tekniken har regeringen agerat i riktning mot en implementering av IKT i 

utbildningssystemets olika delar. (Ljung-Djärf, 2004, s. 16). 

Ljung-Djärf (2004) visar ett annat perspektiv än vad vi har idag. Det digitala verktyget, i 

hennes fall datorn, kunde användas för att pedagogerna fick en tids ro, då barnen var lugna 

när de spelade på en dator.  

I en vetenskaplig studie av Aglassinger, Strindholm och Rudnik Norling (2012) presenteras 

arbetet med lärplattor i en förskola. Resultatet visade att genom samspel mellan engagerade 

pedagoger och barn kan arbetet med läroplansmålen, med hjälp av lärplattor, bli mycket 

värdefullt och lärorikt. Förskolan hade aldrig tidigare arbetat med lärplattor, och under 

studiens gång såg forskarna hur lärplattan blev ett verktyg som pedagogerna kunde använda 

sig av för att finna fler sätt att lära ut ny kunskap till barnen. Pedagogerna på förskolan 
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provade att ta med lärplattan ut vilket resulterade i att barnens intresse för naturvetenskap 

väcktes genom att de med hjälp av pedagogerna få fram namn på träd, insekter och blommor 

som de såg under utevistelsen. Artikelförfattarna kommer dock till samma slutsats som flera 

andra författare (Forsling, 2012; Lindahl & Folkesson, 2012; m.fl.), nämligen att det finns en 

osäkerhet gällande IKT. 

 

1.5 Syfte  

Syftet med min studie är att belysa hur digitala verktyg bidrar i det pedagogiska arbetet med 

djur och natur. 

 

1.6 Frågeställningar: 

* Hur använder sig pedagogen av webbägg och lärplatta utomhus?  

* På vilket sätt bidrar webbägget och lärplattan till djur- och naturlära? 

* Bidrar de digitala verktygen till att utveckla barnens naturvetenskapliga språk? 

2. Metod 

Jag har utfört en fallstudie, och det innebär att det fokuseras på ett konkret fall (Backman, 

2016). En fallstudie kan vara deskriptiv eller explorativ, vilket betyder att det är något som 

beskrivs, förklaras eller undersöks (Backman, 2016). I min studie används två olika metoder, 

observation och kvalitativ intervju för att de två metoderna kompletterar varandra. 

Observation går ut på att man observerar verkligheten för att nå sina svar. Backman (2016) 

menar att en observation är både kvantitativ och kvalitativ då man kan komplettera en 

observation med vilken metod man än behöver.  

 

2.1 Urval 

Jag kontaktade en förskolechef via mail och förklarade min studies syfte, frågeställningar och 

valda metoder, denne hänvisade mig till en äldre-avdelning som arbetar mycket med 

webbägget. Därefter kontaktades avdelningen som tyckte att det skulle vara intressant att delta 

i fallstudien. Min tanke var att observera två stycken pedagoger, men den ena kände att hon 

inte var tillräckligt kunnig inom IKT så hon valde att avstå från studien. På förskolan fanns en 

avdelning med äldre barn, totalt elva stycken blivande 5-6åringar. Med dem utförde jag fyra 

observationer under fyra dagar. Under observationen var barnen indelade i mindre grupper. 

En pedagog och en VFU-student fanns också på plats under de dagarna jag var närvarande. 

 

 

2.2 Etiska överväganden 

Emilsson beskriver ’’När barn blir deltagare har forskaren ett stort etiskt ansvar’’ (Emilsson, 

2014, s. 83). Det är skillnader mellan att fokusera på barn i en studie och att fokusera på 

vuxna. De vuxna kan själva ge samtycke till att delta i studien men barnen kan inte det. När 

de är femton år fyllda kan barnen själva avgöra huruvida de vill delta i forskningen eller ej 

(Löfdahl, 2014). Trots att vårdnadshavare godkänt deltagandet så kanske barnet inte vill, men 

har inte förmåga att uttrycka detta verbalt, utan visar det på annat sätt. Om en sådan situation 

skulle uppstå måste den som utför studien alltid se till barnets behov. 

  

Ett möte bokades med en pedagog så att hon kunde ta del av informationen kring min 

fallstudie och samtycka till deltagande i observation och intervjuer. Detta, menar Löfdahl 
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(2014), beskriver informationskravet. Jag mailade också en samtyckesblankett (se bilaga 2) 

som pedagogerna satte upp i tamburen så att även vårdnadshavarna kunde ta del av 

informationen. Vårdnadshavarna ombads att ge sitt samtycke till att observationerna utförs på 

förskolan. I blanketten berättas också att det främst är pedagogen och inte barnen studien 

fokuserar på. Slutligen förklaras att alla i studien kommer att vara anonyma. Detta ingår i 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Löfdahl, 2014). Det informerades också om att 

all data kommer att förstöras när studien är färdig, detta kallar Bryman (2011) för 

nyttjandekravet. Några dagar senare befann jag mig på förskolan, mötte pedagogerna och 

samlade in blanketterna.  

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

I min studie är de valda metoderna observation och kvalitativ intervju. Observationer kan se 

ut på olika sätt. Det finns deltagande observation där man är en aktiv deltagare i aktiviteten 

och icke-deltagande observation som grundar sig i att helt enkelt inte vara en del i aktiviteten 

utan att bara stå vid sidan och se på (Franzén, 2014). Det sistnämnda blev valet för min studie 

för att kunna fokusera på att anteckna och för att inte störa i aktiviteten. En kvalitativ intervju 

går oftast till så att den som gör en studie formulerar intervjufrågor för att respondenter sedan 

kan besvara dem. Till skillnad från en enkät så är det vid en intervju möjligt att ställa 

följdfrågor eller be respondenten utveckla eller förklara sitt svar ytterligare. Man kan alltså få 

ett bredare svar i en intervju, vilket dock kan bli svårt att analysera senare. Man måste sålla ut 

de svar som är relevanta för syftet (Löfgren, 2014).  
 

Under de fyra dagarna som tillbringades på förskolan för att samla in underlag till studien 

observerade jag hur pedagogen arbetade med digitala verktyg tillsammans med barnen. Jag 

hade skapat en observationsmall att följa (bilaga 1) där svaren graderats från 1 till 3. 1 innebär 

att pedagogen inte är närvarande med barnen, 2 innebär mer närvarade och 3 innebär mycket 

närvarande. Pedagogen interagerade med barnen, visade hur de digitala verktygen fungerar 

för de barn som kanske glömt, eller aldrig använt det. Pedagogen använde också 

naturvetenskapliga begrepp. Jag observerade också barnen, men det största fokuset låg på 

pedagogen. Barnen visade intresse för sin omgivning och verkade vara bekanta med 

webbägget. Efter genomförda observationer har jag kompletterat med en intervju för att få 

svar på hur pedagogen ser på arbetet med digitala verktyg. Dessutom önskade jag få veta om 

pedagogen tycker att digitala verktyg är användbara i den pedagogiska verksamheten. 

 

2.4 Procedur och databearbetning 

Direkt efter att studien var genomförd satte jag mig ned och transkriberade svaren på 

intervjun och sammanställde anteckningar ifrån observationer av pedagogen och barnen. Det 

är av största vikt att svaren på intervjufrågorna transkriberas snabbt efter att undersökningen 

är gjord då viktig information kan gå förlorad om man väntar för länge (Patel & Davidsson, 

2003). Jag lyssnade på intervjun och gick igenom mina anteckningar flera gånger för att inte 

undgå viktig information. Utifrån resultaten började jag kategorisera de olika svaren för att 

lättare se mönster i mina resultat. För att ta del av min observationsmall och intervjufrågor, se 

bilaga 1.  

 

Studien utfördes på förskolan från måndag till torsdag under en vecka tillsammans med en 

pedagog och några barn, flickor och pojkar 5-6 år, under utevistelsen. Observationen varade i 

omkring en halvtimme varje dag. Barngruppen hade delats så att det var en mindre grupp för 

att göra det lättare för både pedagogen och mig att fånga upp alla frågor och händelser. 

Observationerna gjordes både på förskolans utegård och i närliggande skog. På den tredje 
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dagen var fler pedagoger på plats så jag hade möjlighet att gå in och intervjua en av dem. Jag 

och pedagogen jag observerat de tidigare dagarna gick in och satte oss i ett lugnt rum, 

röstinspelningen på telefonen sattes igång och intervjun påbörjades.  

 

Johansson och Svedner (2010) påpekar att en kvalitativ intervju betyder att den intervjuade 

ska utgå ifrån sina egna tankar och åsikter. För att uppnå detta måste den intervjuade känna 

sig trygg med den som intervjuar och vara väl medveten om studiens syfte. Därför 

genomfördes intervjun under en av de sista dagarna av min studie. Det hjälpte också mig att 

känna mig mer trygg i min roll och veta hur jag skulle bemöta pedagogen. Innan intervjun 

beskrevs också innebörden av samtyckeskravet (Löfdahl, 2014) och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). Pedagogen gav utförliga svar utifrån sina egna erfarenheter och åsikter kring digitala 

verktyg i det pedagogiska arbetet. Efter intervjun åkte jag hem och transkriberade den 

genomförda och inspelade intervjun. Jag skrev ordagrant ned vad pedagogen svarat. Därefter 

gick jag igenom både intervju- och observationsmaterialet och sökte efter kategorier och 

teman som kunde återkopplas till studiens syfte och frågeställningar. 

 

3. Resultat 

I resultatet kan några kategorier urskiljas, dessa är: 

1. Lärplattan som sökmotor. Vad är skillnaden mellan bok och lärplatta? 

2. Webbägget och lärplattan i symbios. Hur kompletterar de varandra? 

3. De digitala verktygen som utgångspunkt för barnens naturvetenskapliga tänkande och 

språkande. 

 

Dag 1 – observation 
När jag kom in på avdelningen för första gången slog det mig hur mycket av naturen de tagit 

in från skogen. De hade pinnar på väggen och de hade odlingar i vartenda fönster. Jag lade 

också märke till att mycket av deras kreativa skapande som hängde på väggarna hade 

naturkoppling. De hade gjort älgar och rävar med hjälp av sina fötter och händer. 

Avdelningen genomsyrades av natur och barnen verkade brinna för djur och natur lika mycket 

som pedagogerna, ’’vi har naturen runt hörnet’’ utbrast barnen. 

 

Tanken var att få syn på arbetet med webbägget - men som det ofta blir i 

förskoleverksamheten så blir inte saker alltid som man tänkt sig och det fungerade inte. 

Istället observerades pedagogen och barnen när de arbetade med en lärplatta. Innan vi begav 

oss ut på upptäcktsfärd samlade pedagogen ihop barnen för att äta frukt. Pedagogen 

förberedde barnen på vad som skulle hända ute genom att berätta att några av dem skulle gå ut 

och upptäcka naturen utanför förskolegården.  

 

De barnen som följde med var tre flickor och en pojke. De satte på sig var sin reflexväst och 

ställde sig ute vid staketet, som de till synes hade gjort många gånger förr. Pedagogen kom 

efter med lärplattan i högsta hugg. Barnens var fulla av förväntan när grinden ut ifrån 

förskolan öppnades. De hade fått i uppgift att hitta olika ting som de ville utforska. 

 

Vi började med att gå ut på en åker för att titta efter saker att undersöka. På åkern fanns spår 

efter både harar, rävar och rådjur i form av spillning som barnen dokumenterade med 

lärplattan. Barnen ropade på pedagogen när de funnit spillning och ibland svarade pedagogen 

barnen snabbt, som till exempel när det var en hunds spillning. När det gällde 

rådjursspillningen så använde pedagogen en sökmotor för att få fram bilder och lät barnen 
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gissa vilket djur som bajset tillhörde, de kom till slut fram till att det var från ett rådjur. En 

stund därefter hittade barnen harpluttar, vilket resulterade i en diskussion om huruvida det var 

rådjursbajs eller inte. De letade fram bilden de tagit på rådjurets bajs och kom fram till att det 

inte var likadant så de fick använda en sökmotor igen för att söka förstå. 

 

Barnen gick åt lite olika håll för att leta efter fler saker att dokumentera eller undersöka och 

plötsligt kom en pojke fram med en stor låda skadedjursbekämpning. Pedagogen sa givetvis åt 

barnet att lägga tillbaka lådan där han hittade den sedan gick vi tillbaka till förskolan så att 

han kunde tvätta sina händer. Väl tillbaka på avdelningen sökte pedagogen på råttgift och 

hittade just en sådan låda som pojken fann ute och sen förklarade hon för alla barnen vad den 

användes till och varför det var viktigt att tvätta händerna efter att ha hållit i en sådan. 

 

 

Dag 2 – observation 

När jag kom till förskolan var pedagogen och barnen redan ute och väntade på mig, de hade 

ätit frukt och samlat ihop en påse med det som blev över, lite äpplen och bananbitar som 

barnen gärna ville ge till myrorna. Inte heller denna dag fungerade webbägget, det visade sig 

vara en installation på datorn som behövde göras, men de hoppades att det skulle vara 

åtgärdat till nästa dag.  

 

En pojke och fem flickor ville följa med ut i skogen. Väl på plats letade barnen upp föremål 

att undersöka och dokumentera, precis som föregående dag, och ett barn kom fram till 

pedagogen med en trumpetliknande växt ’’det där är bägarlav, de är gröna men de kan också 

ha lite rött på sig, grattis!’’ sa pedagogen. Pedagogen gav barnet lärplattan så att hon kunde 

dokumentera sitt fynd och förklarade att de kunde söka upp bägarlav via en sökmotor. Det 

visade sig vid sökningen att det fanns många olika lavar så barnen började se sig omkring för 

att hitta fler som liknade dem på skärmen.   

 

Pedagogen och barnen lade små bitar av banan på en myrstack för att locka fram myrorna, 

hon berättar för barnen att det är stackmyror, samtalet övergår snabbt från myror till hagel där 

hon frågar barnen om de vet vad hagel egentligen är. Ett av barnen ropade ’’vatten!’’, 

pedagogen fortsatte samtalet och frågade vad som händer med vattenpölarna på förskolans 

parkering när det blir solsken och varmt. Barnen svarade att vattnet försvinner upp i luften 

och att den varma luften dricker upp vattnet varpå pedagogen förklarade att vattnet dunstar.  

 

Pedagogen ställde utmanande frågor till barnen som exempelvis när de hittat en spindel så 

frågade hon barnen om de visste vilken art spindeln tillhörde. Detta eftersom de jobbat med 

spindlar tidigare och hade en bok med de olika spindelarterna som finns i svensk skog. Väl 

tillbaka på förskolan tog barnen fram lärplattan och bilden de tagit på spindeln, bläddrade i 

boken och kom fram till att det var en stockvargspindel de funnit i skogen. Vid samlingen 

berättade de för övriga kamrater om sitt spindelfynd och visade både bilden i boken och sin 

egen bild på lärplattan. 

 

 

Dag 3 - observation 

På den tredje dagen fungerade webbägget. Barnen och pedagogen stod redo även denna dag 

när jag anlände, två pojkar och två flickor följde med på äventyr med webbägget. Barnen 

började med att undersöka en duk som var placerad på en parkbänk utanför dörren till 



 

 

8 

avdelningen. De började diskutera vad man kunde skapa dukar av för material och gav 

exempel som tidningspapper, tröjor ’’och kanske barr’’, som ett barn uttryckte. Pedagogen 

berättade för barnen att hon gjort en dörrmatta av mossa en gång, detta blev ingången för att 

gå till skogen och titta närmre på olika mossor genom webbägget.  

 

I skogen visade pedagogen hur webbägget fungerade. Alla barn får plats runt skärmen och 

kan ta del av vad som händer. Barnen fick använda webbägget själva i den mån de kunde, 

annars fick de hjälp av pedagogen.  

 

Pedagogen var tydlig med att barnen inte fick bryta av grenar som satt på träd, men att de 

gärna fick undersöka de som låg på marken. När de skulle undersöka mossa skulle ett barn 

försiktigt ta en liten bit från en sten, men det blev en stor tuss. Detta tyckte barnen var 

spännande och de tittade på mossans över- och undersida via webbägget ’’det är mossans 

rötter du undersöker’’ sa pedagogen. Barnen hittade många olika sorters mossa som 

undersöktes och pedagogen var noggrann med att benämna dem vid namn. Husmossa, 

väggmossa och björnmossa är några exempel. Granvitmossa blev barnens favorit då den hade 

en sådan fin grön färg och såg mjuk ut att gå på tyckte barnen. När de såg mossan i storbild på 

skärmen i webbägget och de kunde förstora föremålet utbrast ett barn ’’det är som magi’’.  

 

Ett barn frågar hur blåbärsris ser ut. Alla barnen hjälps åt att hitta det de tror är blåbärsris och 

går fram till pedagogen som pekar ut vilken av växterna barnen valt som är blåbärsris. Två av 

barnen vill inte gå med på det för där är inga blåbär. Detta ledde till en diskussion om årstider, 

pedagogen förklarade att det var vår och blåbären har inte hunnit blomma än då det varit 

vinter och kallt ’’blåbären behöver först få värme för att kunna blomma, sedan blir blomman 

ett bär’’. Barnen nickade instämmande. 

 

 

Dag 4 – observation 

Den fjärde och sista dagen på plats, jag kommer lagom till fruktstunden där barnen och 

pedagogen pratar om gårdagens upptäcker med webbägget. Idag följde fyra flickor och en 

pojke med ut i skogen för ännu ett äventyr med webbägget.  

 

Barnen fick i uppgift att samla in olika föremål. De kom med kottar, blommor och löv som de 

barn som ville fick undersöka med webbägget. Pedagogen uppmuntrade barnen och gav dem 

stöd. En flicka kom fram med en sandig daggmask. Barnen kunde se att den rörde på sig och 

de använde webbägget för att zooma in. De kunde se maskens linjer, alla sandkorn och 

maskens mun. Allt eftersom att masken rörde på sig fick barnen zooma för att få en klar och 

tydlig bild på skärmen. Barnen blev märkbart hänförda av den förstorade masken. De passade 

på att fotografera så att de kunde ta med bilden tillbaka till förskolan och visa de andra 

barnen. 

 

Under promenaden tillbaka till förskolan förklarade pedagogen att eftersom webbägget kan ta 

fotografier kan pedagogerna plocka fram och skriva ut dessa när barnen kommer tillbaka till 

förskolan. De får då återberätta vad som hände i arbetet med webbägget och vad bilden 

föreställer. På så sätt får de chansen att använda ett naturvetenskapligt språkbruk och 

utvecklar sina kunskaper ytterligare. Hon berättade att trots regn eller snö tar de ändå med 

datorn och webbägget ut. Tillsammans kan barn och pedagoger undersöka föremål under till 

exempel en filt de har med sig för att inte skada datorn. På så sätt har de även kunnat 
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undersöka snöflingor på vintern. Webbägget öppnar upp för samtal, genom regn och snö kan 

pedagogerna börja arbeta med temat väder så att barnen kan fördjupa sig ytterligare, berättar 

pedagogen. 

 

Jag observerar tidigt att pedagogen är kunnig inom natur, växter och djur och jag upplever 

även att hon är väldigt noggrann med att benämna allt vid dess rätta namn. Utifrån de 

genomförda observationerna uppnådde pedagogen det högsta värdet på den 3-gradiga skalan. 

Hon var mycket aktiv alla de fyra dagarna som studien utfördes. Mycket aktiv innebär att hon 

var närvarande i stunden, var stöttande, lyhörd och uppmuntrade barnen att utforska sin 

omgivning. Pedagogen interagerade med barnen och var med i deras jakt på föremål att 

undersöka. Hon stöttade de barn som glömt bort hur ägget fungerade och de fick alla chansen 

att prova själva. Detta innebär att pedagogen nådde upp till det högsta värdet på 

observationsmallens skala alla dagar. 

 

Dag 4 - intervju 

Pedagogen som intervjuades beskrev att hon har blandade känslor gentemot IKT. Pedagogen 

framhöll att det lätt blir för mycket stillasittande med till exempel lärplattor. Med webbägget 

däremot kan man komma ut ur förskolans lokaler och in i en helt ny värld. Pedagogen anser 

att de digitala verktygen är en tillgång i vad hon kallar ett forskningssyfte med barnen; 

’’webbägget tillför nyfikenhet, glädje och kunskapstörst. De vill hela tiden se mer och veta 

varför.’’. Hennes bedömning är att webbägget är ett interaktivt verktyg som väcker barnens 

intressen och stimulerar deras nyfikenhet. Pedagogen uttrycker vidare: 

 

Barnen får ta egna fotografier på det de finner i naturen, om det nu är skräp så pratar vi om 

hållbarhet och att vi ska vara rädda om naturen. Det kan också vara fjärilar, blommor eller 

spindlar. Oavsett får de ta sin egen bild på det de har undersökt. (…) Det är väldigt fascinerande, 

vi ser ju hur barnen blir ännu mer intresserade av naturen när de till exempel ser en daggmask 

genom webbägget och upplever den här wow-känslan och vill se mer.  

 

När det gäller IKT upplever pedagogen att det inte erbjuds så mycket stöd, webbägget har de 

lärt sig att använda själva. Pedagogen önskar att pengar inte styrde så mycket när det gäller att 

köpa in material. Förskolan i min studie har avtal med ett visst antal distributörer som de kan 

köpa exempelvis digitala verktyg av. De känner sig begränsade i detta då de känner sig styrda 

åt ett håll när de själva hellre önskar något annat. Pedagogen som intervjuades har gått en 

naturvetenskaplig kurs på eget initiativ, för att hon själv är intresserad av natur och miljö. När 

vi diskuterade kursen pedagogen gått förklarade hon: 

 

Jag anser att det är ett måste för att överföra kunskapen så att barnen ska kunna värna om miljön. 

Den ska finnas kvar till våra barnbarnsbarn. 

 

 

3.1 Pedagogens användning av webbägg och lärplatta utomhus 

Det var pedagogen som ansvarade för lärplattan men barnen fick utifrån egen kunskap göra så 

mycket det kunde på egen hand innan pedagogen hjälpte till. Det fanns en stor entusiasm 

bland både barn och pedagog att använda de digitala verktygen vid vistelse i skog och mark. 

Då barnen hittade olika djurspillning använde de sökmotorn för att urskilja skillnader och 

faktiskt ta reda på vad det var för spillning de hittat. Det uppmärksammas vid observationerna 

att webbägget och lärplattan kompletterar varandra. Med lärplattan tas information fram om 

de specifika föremålen och med webbägget får barnen syn på föremålen på mycket nära håll. 



 

 

10 

Som exempelvis mossorna, barnen kan söka upp information om färg, form, textur via 

lärplattan och med hjälp av webbägget får de chansen att se en fördjupad bild av den nyvunna 

informationen. Genom att ta med de digitala verktygen ut i naturen är det inte bara 

information som muntligen berättas för barnen, utan de får själva medverka genom att 

dokumentera, söka, uppleva, känna, vrida och vända på de olika föremålen som tas i 

beaktande samtidigt som de också kan föra en diskussion om hur de ska gå vidare i sin jakt på 

föremål, information och ny kunskap. 

 

 

3.2 Webbäggets och lärplattans nytta i djur och naturlära 

Oavsett väder tas webbägget och lärplattan med ut. På så sätt har de även kunnat undersöka 

snöflingor på vintern. Webbägget öppnar upp för samtal, genom regn och snö kan 

pedagogerna börja arbeta med temat väder så att barnen kan fördjupa sig ytterligare, berättar 

pedagogen. Vid ett tillfälle hittar ett barn en låda med skadedjursbekämpning. Pedagogen fick 

barnet att lägga tillbaka lådan och åter på avdelningen gjordes sökningar på lärplattan om 

råttgift och barnen informerades av vikten av att lägga tillbaka föremålet och att noggrant 

tvätta händerna efter att ha tagit i detta föremål. I och med detta blev sökmotorn ett stöd för 

pedagogen så att ny information kunde ges till barnen. Det som kom fram i sökningen blev 

således en utgångspunkt för vidare frågor.  

 

 

3.3 De digitala verktygens påverkan till barnens utveckling i naturvetenskapligt 

språk 

Tanken är att de barn som var med under fältstudien med t.ex. daggmasken är de som får 

återberätta för övriga barn på avdelningen vad som hände i arbetet med webbägget och vad 

bilden föreställer. På så sätt får barnen chansen att använda ett naturvetenskapligt språkbruk 

och utvecklar sina kunskaper ytterligare.  

 

Gällande mossan som hittades fick barnen undersöka många olika sorters mossa och fick 

benämna dem vid namn som husmossa, väggmossa och björnmossa. Granvitmossa blev 

barnens favorit tack vare dess färg och såg mjuk ut. Då barnen såg mossan i storbild på 

skärmen i webbägget och de kunde förstora föremålet utbrast ett barn ’’det är som magi’’.  

 

Vid flertalet tillfällen har ett fynd lett till flera frågor som osökt gjort att pedagogen kunnat 

komma in på andra ämnen och därmed gett barnen möjlighet till ökad utveckling i det 

naturvetenskapliga språket. Pedagogen som deltagit i observationerna är märkbart intresserad 

och kunnig inom natur, växter och djur och hon är noggrann med att benämna allt vid dess 

rätta namn. Att barnen får möjlighet till att benämna föremål vid dess rätta namn bedöms 

påverka deras utveckling i det naturvetenskapliga språket. Oberoende på digitala verktyget 

eller ej upplevs lärandet barnens utveckling i det naturvetenskapliga språket påverkas i viss 

grad av pedagogens intresse och kunskaper för området.  

 

De digitala verktygen är till synes intressanta för barnen och ger spänning i lärandet. 

Skillnaden mellan att ha med sig en bok ut och att ha med sig en lärplatta kan vara att du 

måste leta länge för att hitta det du söker i en bok, eller så kanske inte svaret finns med alls i 

den medhavda boken. I en lärplatta finns den mesta informationen lättillgänglig i en enda 
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enhet. Böcker förknippas ofta med stillasittande där barnen ska helst vara tysta och lyssna. 

Med lärplattan blir det enklare för barnen att få höras. Eftersom att barnen tycker att en 

lärplatta är roligare än en bok, kanske på grund av tidigare erfarenheter, bidrar det till ett 

lustfyllt lärande. 

 

Alla ämnesområden har sina egna begrepp. Genom att prata naturvetenskap tidigt kan det 

underlätta för framtiden, att barnen redan känner igen orden när de börjar skolan kan gagna 

deras förståelse kring ämnet då de har fått en bas i ett tidigare skede. Barnen samtalar med 

varandra och i samspelet sker lärandet. Bilderna som tas med webbägget kan användas för att 

starta en dialog i barngruppen, detta leder till uppkommande frågor att arbeta vidare med. 

Dessa frågor kan vara om föremålen i sig eller om begrepp. De digitala verktygen utvecklar 

barnens naturvetenskapliga tänkande genom att väcka nyfikenhet intresse och genom att föra 

diskussioner. 

 

 

4. Diskussion 

4.1 Hur arbetade pedagogen med de digitala verktygen? 

Pedagogen använde de digitala verktygen för att göra barnen mer nyfikna på sin omgivning. 

De användes också för att delge barnen information om bland annat skadedjursbekämpning, 

spillning och mossor av olika slag, samt för att få barnen att återberätta sina fynd och visa 

dessa för sina kamrater.  

 

4.2 Att prata naturvetenskap 

När pedagogen använder sig av sin verbala förmåga i arbetet och interaktionen med barnen, 

lägger det grunden för barnens förståelse för de olika naturvetenskapliga begreppen. 

Pedagogen var noggrann med att använda sig av naturvetenskapliga begrepp. Detta är viktigt 

då alla ämnen har olika språkbruk, olika ord och begrepp kan höra till olika ämnesområden, 

därför är det viktigt att använda naturvetenskapliga begrepp i arbetet med naturvetenskap. 

Thulin (2015) påpekar också att interaktionen mellan pedagog och barn är grundläggande för 

barnens uppfattningar. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) menar att 

genom att dela in barnen i mindre grupper, som pedagogen i min studie gjort, ges bättre 

förutsättningar för lärande då samspelet och interaktionen mellan pedagog och barn blir 

enklare då det är färre barn. När pedagogen använder sig av webbägget blir det smidigast att 

dela in barngruppen i mindre grupper. Då hinner pedagogen exempelvis se alla barnen i 

gruppen och kan ta till sig deras frågor och funderingar samt ge svar på dem utan att hela 

avdelningen står och pratar i munnen på varandra. Att ha en aktiv pedagog som ger alla 

barnen en chans att få agera interaktivt med de digitala verktygen samt att de får ställa frågor 

och få svar av pedagogen beskriver författarna som högkvalitativt. 

 

Under en av utomhusaktiviteterna beskrev ett av barnen att vattnet dricks upp av den varma 

luften, vilket benämns animism (Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors och Vikström, 2015). 

Barnen använde sig av ett antropomorfiskt språkbruk, Thulin (2015) beskriver att genom att 

använda sig av ett antropomorfistiskt språkbruk kan det lättare ge förståelse för 

naturvetenskapliga kunskapsområden, men hon beskriver också att ett sådant språkbruk kan 

göra att det naturvetenskapliga lärandet försvinner för att något annat sätts i fokus. Helldén et 

al. (2015) påpekar att  
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Vi behöver vardagliga begrepp för att förstå vår värld, men om vi också får tillgång till de 

naturvetenskapliga begreppen får vi ett viktigt redskap som ytterligare kan berika vårt sätt att 

förstå världen omkring oss (Helldén, et al., 2015, s. 23). 

När ord och begrepp sätts i sitt sammanhang blir det lättare för barnet att förstå ordet påstår 

Thulin (2015). Pedagogen beskrev också att de ofta har med sig en lärplatta ut för att filma 

och även för att spela in barnens resonemang. Precis som med bilderna ger detta barnen 

möjlighet att få berätta med sina egna ord om hur det var att arbeta med exempelvis 

webbägget. De får också använda begrepp som de lärt sig när de varit utomhus och arbetat 

med naturens resurser. De digitala verktygen visar sig vara utmärkt när pedagoger vill arbeta 

med naturvetenskap. Barnen själva får leta efter intressanta föremål för att sedan dokumentera 

och fördjupa sig ytterligare, detta gör hela lärandeprocessen lite mer spännande. Traditionellt 

skulle pedagoger kunna hitta böcker med bilder på förstorade föremål men med hjälp av 

webbägget blir hela lärandet mer inkluderande. De båda digitala verktygen främjar nyfikenhet 

och inbjuder till dialog i och med att barnen får återberätta sina upplevelser med dem. 

 

Helldén et al. (2015) förklarar att pedagogen inte besitter förmågan att få barnen att tänka i de 

tankebanor som hon kanske önskar. Pedagogen kan genom det verbala få barnen att utmana 

deras egna tankar. När pedagogen till exempel ställer frågor till barnen och får dem att 

reflektera över ett visst lärandeobjekt högt hjälper det dem att förstå lärandeobjektet. 

Samtidigt ger de sina kamrater nya synsätt som de i sin tur kan dela med sig av för att 

fördjupa kunskapen ytterligare. En aktiv pedagog som ställer öppna frågor och lyssnar till 

barnens svar, precis som den jag observerade gjorde, gör att barns naturvetenskapliga 

erfarenhetsvärld blir större. Med hjälp av de digitala verktygen kunde barnen studera en 

spindel på nära håll, diskutera vad de såg och väl tillbaka på förskolan tittade de i en bok och 

kunde lista ut vilken spindel art det var. Helldén et al. (2015) beskriver ’’den språkliga 

interaktionen mellan barn och lärare under aktiviteten blir avgörande för vad som lärs.’’ 

(Helldén, et al., 2015, s. 33). 

 

4.3 Stimulerar barnens intresse 

Med hjälp av de digitala verktygen får pedagogen stöd i att fånga barnens intresse och väcka 

deras nyfikenhet, det som läroplanen (Skolverket, 2016) kallar det lustfyllda lärandet. 

Aglassinger et al. (2012) har i sitt resultat visat att barnens egna samtal när de själva arbetar 

med digitala verktyg stimulerar deras sociala kompetens. De beskriver vidare att när barn 

spelar fysiska spel finns ofta ett förutbestämt innehåll, men med digitala verktyg får barnen 

själva ta initiativ till det egna lärandet på ett annat sätt. Genom att till exempel, med hjälp av 

en pedagog, välja en användbar applikation utifrån barnens egna intressen. Läroplanen 

(Skolverket, 2016) betonar barns delaktighet och att de ska ha inflytande i förskolans 

verksamhet. Detta kan exempelvis ske när de får vara med och påverka vilket föremål som 

ska undersökas med webbägget. Webbägget är ett ypperligt verktyg för att upptäcka vad 

barnen kan ha intresse av, till exempel mossan de hittade och ville veta mer om. Pedagogerna 

kan utgå ifrån observationen av mossan och starta upp ett temaarbete kring skogen där de 

även kan få in andra ämnen som matematik genom att räkna hur många olika mossor de 

funnit. Barnen i min studie var nyfikna på sin omgivning och tack vare den aktiva pedagogen 

som använde sig av de digitala verktygen och samtidigt ställde frågor och utmanade deras 

egna tankesätt blev det ett stimulerande, lustfyllt naturvetenskapligt lärande. Läroplanen lyfter 

fram att ’’Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 

verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter’’ 

(Skolverket 2016, s. 9). 
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4.4 Behov av stöd  

Pedagogen anser att de inte fått något stöd när det kommer till exempelvis kurser inom IKT. 

Forsling (2012) beskriver i sin studie att det är viktigt att ha en digital kompetens, alltså att 

pedagogen besitter grundläggande kunskaper inom IKT för att lättare kunna lära ut på ett bra 

sätt, vilket jag tänker är ett bra underlag för att kunna erbjudas en kurs inom det digitala. Även 

Brown et al. (2016) tar upp att det finns en problematik i att pedagogerna inte får en chans att 

lära sig det digitala verktyget utan att de själva måste lära sig hur det fungerar. Då är risken att 

tidsbristen tar över och de digitala verktygen förblir ett tidsfördriv istället för ett stöd i 

lärandet, eller i värsta fall att de inte används överhuvudtaget. Ljung-Djärf (2004) påpekar i 

sin doktorsavhandling att användandet av digitala verktyg får andra ämnen att stå tillbaka, 

min studies resultat visar möjligheter att kombinera ämnen som både naturvetenskap, 

matematik och språkutveckling.  

 

Teknikdelegationen (2010) beskriver att behovet av kunskap inom IKT och naturvetenskap är 

stort inom skolvärlden, men att det inte är många som intresserar sig i att utbildas inom dessa 

ämnesområden trots att barn och ungdomar visar intresse för båda områdena. De framhåller 

att detta är oroväckande inför framtiden då vi riskerar att sakna kunskap inom både IKT och 

naturvetenskapliga ämnen och därför inte kan föra kunskapen vidare. Teknikdelegationen 

föreslår att det ska finnas fortbildningar för pedagoger inom ämnena naturvetenskap och 

teknik där IKT ingår för att öka intresset och kunskap, som kommer att behövas då 

utvecklingen snabbt går framåt för de specifika ämnesområdena. 

 

Forsling (2012) beskriver i sin studie att det inte är en fråga om pedagogerna ska inkludera 

IKT i verksamheten eller inte, utan det är en fråga om hur man kan arbeta med det. Resultaten 

i min studie visar att pedagogen kan använda sig av olika sökmotorer för att söka svar om vad 

barnen egentligen hittat när de arbetat med webbägget eller lärplattan. Studien har också visat 

att webbägget och lärplattan är bra exempel på hur man kan få in IKT-verktyg i verksamheten 

på ett bra sätt. De båda digitala verktygen är redskap som gynnar språket för barnen. 

Webbägget skiljer sig från andra digitala verktyg då det är enkelt att arbeta med, även för den 

som anser sig ha svårt för IKT. 

 

4.5 Metoddiskussion 

Resultaten är inte generaliserbara då studien endast genomfördes på en förskola med en 

intervju och observationer med en pedagog. Fler observerade och/eller intervjuade ger ett 

bredare underlag, som gör att slutsatserna kan bli mer allmängiltiga. Mina observationer 

utfördes vid fyra olika tillfällen där både pedagogen och barnen var inkluderade, jag fick 

liknande resultat varje dag om man ser till observationsmallen. Resultatet hade sett 

annorlunda ut om det var två pedagoger med som det var tänkt från början. I min studie har 

inte heller mättnadskriteriet erfordrats. Mättnadskriteriet infaller när den som utför studien 

inte kan se nya kategorier eller teman när fler intervjuer eller observationer utförs. Under 

studien fann jag att observationsmallen borde varit mer välarbetad och mer genomtänkt. Hade 

studien genomförts igen hade jag inte graderat endast med nummer 1-3 utan kanske 1-4 eller 

1-6 för att det var svårt att bedöma på ett så litet spann. När man graderar en skala med 

ojämnt antal är det lätt att ställa sig i mitten om man inte vet svaret. 
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I studien hade reliabiliteten, alltså mätnogrannheten (Johansson & Svedner, 2010) varit högre 

om observationerna genomförts på fler förskolor och med fler pedagoger, och då hade i sin tur 

validiteten blivit högre och studiens resultat hade varit mer trovärdigt. Om en enkät hade 

skickats ut istället för att använda metoderna observation och intervju hade fler respondenter 

kunnat svara. På så sätt hade min studie resulterat i fler svar kring området, men samtidigt 

hade jag inte fått se någon arbeta med verktyget och det hade inte varit möjligt att ställa 

följdfrågor som kunde göras när intervjun utspelades i ett fysiskt rum tillsammans med 

respondenten. Som jag tidigare nämnde observerade jag en pedagog istället för två. Den 

pedagog som blev observerad är vad man i folkmun kallar det goda exemplet. 

Konsekvenserna av detta blir att resultatet endast visar en sida av arbetet med lärplattan och 

webbägget. 

 

4.6 Det jag bär med mig 

Både webbägget och lärplattan är verktyg som passar den som är osäker på sin inställning till 

IKT just för att det är enkla verktyg att arbeta med och de uppmuntrar den språkliga 

förmågan. Dessutom går det att ta med sig webbägget utomhus i vilket klimat som helst, så 

länge det är skyddat från exempelvis regn eller snö. Webbägget får barnen att stanna upp och 

se små saker som de kanske inte undersökt om de inte kunde titta närmre på det. Det jag 

kommer ta med mig från studien är att digitala verktyg är ett bra medel i arbetet med 

naturvetenskap. De digitala verktygen öppnar för dialog och därifrån kan man ta lärandet 

vidare beroende på vad barnen visar intresse för, att exempelvis starta ett temaarbete om 

spindlar eftersom att barnen visat intresse för olika spindelarter som de studerade med 

webbägget eller lärplattan. Barn bär med sig många olika erfarenheter och det är dessa som 

avgör hur de tar till sig nya upplevelser. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2010) beskriver att de alla olika erfarenheterna möjliggör barnens utveckling. Läroplanen 

påpekar att ’’barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet 

öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter’’ (Skolverket, 2016, s. 7).   

Vidare känns inte tveksamheten gentemot IKT lika stor som tidigare. Under arbetet med 

denna studie har det blivit synligt för mig att webbägget och lärplattan är enkla verktyg att 

använda sig av i verksamheten, och speciellt i arbetet med naturvetenskap. 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver att naturvetenskap i förskolan ska ge barn en 

grundläggande insyn i hur naturen fungerar och det upplever jag att användning av ett digitalt 

verktyg som webbägget kan bidra till. 

 

4.7 Vidare studier 

Det skulle vara intressant att undersöka ännu fler IKT-verktyg att använda sig av i arbetet med 

naturvetenskap. Likaså att få följa, observera och intervjua flera pedagoger som arbetat med 

olika digitala verktyg och se vad de digitala verktygen kan erbjuda för lärmiljön i arbetet med 

naturvetenskap. Jag skulle också vilja intervjua barn för att få ta del av deras upplevelser av 

de digitala verktygen. Digitala verktyg i förskolan ger nya möjligheter att lära, till exempel 

enkelheten i att ta med verktyget ut för att kunna filma, spela in ljud eller ta bilder för att 

senare kunna skriva ut, eller visa och be barnen återberätta sina upplevelser.  
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IV 

Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

Hur är din inställning till IKT? 

Förklara hur ni använder er av IKT i arbetet med naturvetenskap/biologi/miljö i 

verksamheten. 

Beskriv ert arbete med webbägget utomhus. 

Vad anser du att webbägget tillför i det pedagogiska arbetet? 

Vilket stöd erbjuds för att utveckla era kunskaper kring naturvetenskap och IKT?  

Upplever du att något saknas? /vad? 

 

 

Observationsmall: 

Pedagogen visar hur ägget fungerar 1-2-3 

 

Pedagogen interagerar med barnen 1-2-3 

 

Barnen får prova själva 1-2-3 

 

Är pedagogen aktiv 1-2-3 

 

Pedagogen använder relevanta begrepp 1-2-3 

  



 

 

V 

Bilaga 2 

Samtyckesbrev 

Jag heter Ailie Hermansson och läser näst sista terminen på förskollärarprogrammet på 

Karlstads universitet. Jag kommer att vara här på förskolan i någon vecka framöver under 

utevistelsen och utföra en fallstudie inför mitt examensarbete. Syftet med min studie är att 

belysa hur pedagoger använder digitala verktyg i utomhusverksamheten. Jag vill se hur 

pedagogerna jobbar och eftersom aktiviteten jag kommer att observera inkluderar era barn så 

behöver jag ert samtycke. Men det är alltså pedagogerna jag studerar, inte barnen. 

Deltagande i studien är frivilligt. Barn och  

pedagoger garanteras anonymitet i uppsatsen som kommer analyseras av mig och med hjälp 

av min handledare på Karlstads universitet.  

 

 

Jag samtycker till mitt barns deltagande: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Svara senast fredag 20/4. 

 


