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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka om AR-teknik uppmuntrar till lärande hos 

förskolebarn. Detta gjordes genom att utvärdera lärandet baserat på lärandeeffekter i form av 

ökad kunskap. Dessutom undersöktes barnens upplevelse och emotioner kopplade till 

lärandetillfället för att se om detta påverkade barnens resultat. För att uppnå syftet ställdes två 

frågeställningar: (i) Ökar barnens kunskap efter genomförd rundvandring med AR-

applikationen Minnesmark? (ii) Finns det något samband mellan ökad kunskap och den 

självskattade upplevelsen av rundvandringen? För att besvara den första frågeställningen 

genomförde barnen ett kunskapstest innan och efter rundvandringen. Den andra 

frågeställningen besvarades med ett frågeformulär samt observationer under rundvandringen. 

Resultaten visade att barnen kunde signifikant mer på kunskapstestet efter rundvandringen, 

vilket tyder på ökad kunskap. Det fanns ingen korrelation mellan de mätta emotionerna och 

resultaten från kunskapstesterna, men observationerna tyder dock på att emotioner påverkar 

lärandet.  

 

Nyckelord: Augmented reality, lärande, achievement emotions, förskola, spelbaserat lärande  
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1 Inledning 

Enligt Skolverkets undersökning (2016) fanns det omkring 46 000 surfplattor på förskolor i 

Sverige år 2015, jämfört med år 2012 då antalet surfplattor var omkring 10 600. Denna stora 

trend och ökning av surfplattor kan främst kopplas till förskolan där nästan två tredjedelar av 

de digitala verktygen för barn är surfplattor (Skolverket, 2016). Ökningen av surfplattor som 

läroverktyg för barn i ung ålder kan bero på verktygets design som uppmuntrar till samarbete 

på ett annat sätt än en dator. Runt en surfplatta kan en större grupp samlas, samtidigt som den 

kan lyftas, vridas och vinklas för att alla ska kunna se skärmen. Till skillnad från datorn kan 

också surfplattan tas med ut på gården för att lära sig om en insekt eller till skogen för att lyssna 

på fågelläten, vilket gör att lärandet kan fortsätta utanför förskolans väggar. Genom att 

uppmuntra till samarbete kan barnen lära sig med och av varandra och förflyttningen från 

förskolan ut i världen sätter kunskapen i sin rätta kontext. Alla dessa fördelar hos surfplattan 

kan dessutom kopplas till teorier för lärande från två av de mest erkända forskarna inom 

utvecklingspsykologi (Piaget, 1952; Vygotsky, 1978).  

Något som också påverkar inlärningsprocessen är emotionerna innan, under eller efter 

lärandetillfället. Pekrun, Goetz, Titz och Perry (2002) menar att emotioner till exempel påverkar 

lärande via de kognitiva resurserna, motivationen och det självreglerande lärandet. Positiva 

emotioner, så som nöje, påverkar lärandet positivt och leder till bättre resultat. Det är därför 

viktigt att barnen känner dessa positiva emotioner när de använder surfplattan och dess 

applikationer för att lärandetillfället ska ge bästa möjliga resultat. 

I det hav av pedagogiskt inriktade applikationer som i dagsläget finns är det dock inte alltid 

lätt att hitta den bästa eller roligaste. En relativt ny teknik som kallas augmented reality (AR) 

har dock visat stor potential för lärande i skolor då den blandar verklighet med virtuella objekt 

och spås bli en viktig del i lärande inom fem år (Adams Becker, Freeman, Giesinger Hall, 

Cummins, & Yuhnke, 2016). 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om AR-teknik uppmuntrar till lärande hos 

förskolebarn genom att utvärdera lärandet baserat på lärandeeffekter i form av ökad kunskap. 

Detta görs genom att barnens kunskap undersöks innan och efter en rundvandring med AR-

applikationen Minnesmark för att se om kunskapen ökar. Utöver detta undersöks också barnens 

upplevelse och emotioner kopplade till lärandetillfället samt om dessa emotioner påverkar 

lärandet.  
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1.2 Frågeställningar 

Denna studie ämnar därför svara på följande frågeställningar: 

(i) Ökar barnens kunskap efter genomförd rundvandring med AR-applikationen 

Minnesmark?  

(ii) Finns det något samband mellan ökad kunskap och den självskattade upplevelsen 

av rundvandringen? 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie genomfördes vid en specifik förskola i Linköping som uppvisat intresse för att 

prova applikationen Minnesmark. På grund av tids- och resursbegränsningar kunde inte 

rundvandringen testas med barn från andra förskolor då detta skulle innebära skapande av fler 

rundvandringar anpassade till deras omgivning och kunskapsnivå. 

1.4 Uppsatsens struktur 

Rapporten ägnar kapitel 2 åt att ge en forskningsöversikt där relevanta begrepp och teorier 

för studiens område förklaras. I nästföljande kapitel 3 beskrivs den förstudie som genomfördes 

för att inhämta den data varpå rundvandringen skapades. Kapitel 4 ger sedan en detaljerad 

beskrivning av studiens metod där argument för val av metod läggs fram, proceduren beskrivs 

samt analysmetod presenteras. I kapitel 5 presenteras studiens resultat genom att först redogöra 

för de kvantitativa resultaten från kunskapstest och självskattning av emotioner, följt av de 

kvalitativa resultaten från observationer och intervjuer. Rapporten avslutas sedan i kapitel 6 där 

en diskussion förs angående bland annat studiens resultat och metod. 
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2 Teori 

För att svara på den första frågeställningen behövs en teoretisk förankring i utveckling och 

lärande hos barn, augmented reality och spelbaserat lärande. Den andra frågeställningen har sin 

teoretiska förankring framför allt i avsnittet om achievement emotions. I detta kapitel förklaras 

därför dessa teorier och applikationen Minnesmark presenteras.  

2.1 Barns kognitiva utveckling och lärande 

Det finns många olika teorier gällande hur barn utvecklas och lär sig, men två av de mest 

erkända teorierna utvecklades av Piaget och Vygotsky. Enligt Piaget (1952) föds alla barn med 

en grundläggande mental struktur på vilken all senare kunskap och inlärning är baserad. På 

denna mentala struktur bildar barnet sedan en mental modell av världen genom scheman. Piaget 

(1952) definierar scheman som byggstenar för intelligent beteende och ett sätt att organisera 

kunskap. Förståelsen för världen utvecklas sedan genom att barnet upplever skillnader mellan 

vad de vet och vad de upptäcker om världen. Denna utveckling kallas för anpassning (eng. 

adaption), vilket sker i tre steg: assimilering, ackommodation och ekvilibrering (Piaget & Cook, 

1952). I det första steget använder barnet redan existerande schema för att hantera en ny 

situation eller ett nytt objekt. När detta inte fungerar går barnet in i det nästa steget där schemat 

behöver ändras för att kunna hantera den nya situationen eller objektet. Det sista steget nås först 

när barnets scheman kan hantera merparten av ny information genom assimilering. Om barnet 

inte kan detta hamnar han eller hon i obalans och ackommodation behövs för att ändra schemat. 

Obalans är ett oönskat tillstånd och det är denna jakt på balans som gör att barnet lär sig ny 

information genom att ändra sina scheman.  

Piaget (1952) menade dessutom att varje barn går igenom fyra universella stadier av kognitiv 

utveckling: senso-motoriska stadiet, preoperationella stadiet, konkreta operationernas stadium 

och de formella operationernas stadium. Det första stadiet pågår från födseln till två års ålder 

och innebär att barnet bland annat lär sig om objekts permanens, alltså att ett objekt finns kvar 

trots att det inte syns. I det andra stadiet, som inträffar mellan två och sju års ålder, lär sig barnet 

det symboliska tänkandet vilket gör att språket utvecklas. Barnet har i denna period ännu en 

egocentrisk världsbild. När barnet är sju till elva år gammalt inträffar det tredje stadiet där det 

inre logiska tänkandet utvecklas och barnet får en större förståelse för tid samt andra personers 

perspektiv. Det sista stadiet påbörjas när barnet är elva år och pågår resten av livet. I detta stadie 

utvecklas det abstrakta tänkandet och reflekterandet över sitt eget tänkande. Dessa stadier är 

viktiga att ta hänsyn till vid ett lärandetillfälle då barn bara är mottaglig för viss sorts 
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information i de olika stadierna och inte bör lära sig något som är för svårt för det aktuella 

stadiet. 

Piagets teori om barns utveckling har dessutom influerat synen på hur barn bör undervisas 

för att uppnå bästa resultat. Enligt Piaget kräver assimilering och ackommodation en aktiv elev 

som vill lära sig genom att upptäcka och göra. Att lära sig genom lekar och med hjälp av sin 

omgivning är också något som anses vara viktigt för att nå ett bra resultat. Dessutom bör 

lärandet uppmuntra till upptäckande genom att vara elevcentrerat. En följd ur detta blir att 

läraren underlättar lärandet istället för att direkt undervisa. 

  Vygotsky (1978) har dock en annan syn på hur barn utvecklas och hur detta påverkar hur 

de lär sig. Han menar att alla barn föds med grundläggande förmågor på vilka utvecklingen 

sedan byggs. Denna utveckling påverkas av omgivningens kultur och barn från olika kulturer 

kan därmed utveckla olika metoder för att till exempel minnas saker. Med andra ord utvecklas 

barn från olika kulturer på olika sätt och dessutom olika snabbt. Vidare menar han också att 

barn lär sig nya saker genom sociala interaktioner där samarbete är av stor vikt för barnets 

lärande. Lärandet sker med hjälp av en mer kunnig person som guidar barnet till att lära sig ny 

information eller nya färdigheter. Vygotsky (1978) lägger dessutom väldigt stor vikt vid 

språkets betydelse för kognitiv utveckling och lärande. Han menar att språk och tal, speciellt 

talet med sig själv, är viktigt för att kunna planera strategier och aktiviteter. Planerandet leder 

sedan till en bättre utförd uppgift vilket därmed betyder att det inre talet är av stor vikt för 

utvecklingen. För att barn ska lära sig med så bra resultat som möjligt anser därför Vygotsky 

att lärande i grupp där barnen både kan lära sig av läraren och varandra är den bästa metoden. 

Det finns stora skillnader mellan dessa två teorier. Piagets teori baseras mer på individen där 

varje individ går igenom ett antal universella stadier för att bygga sin kunskap genom att 

anpassa kunskapen som finns efter hur omvärlden ser ut. Vygotsky lägger istället stor vikt vid 

kultur och det sociala samhälle vi lever i. Han menar att kunskap föds och utvecklas i mötet och 

samarbetet med mer kunnig person och att kunskapen på detta sätt konstrueras tillsammans.   

2.2 Augmented reality 

Augmented reality (AR; sv. förstärkt verklighet) är en teknik som gör det möjligt att förena 

virtuella element med verkligheten. AR använder sig av den verkliga världen och lägger de 

virtuella elementen på användarens omgivning för att presentera information i förhållande till 

den fysiska miljön. Dessa element kan exempelvis vara ljud, bilder eller filmer. En annan typ 

av virtuell verklighet är augmented virtuality (AV) som istället inkorporerar verkliga element i 

den virtuella miljön. AR och AV ligger därmed mellan två extrempunkter på det virtuella 
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kontinuum som beskrivs av Milgram och Kishino (1994) och som med ett samlingsnamn kan 

kallas mixed reality (se Figur 1). Detta virtuella kontinuum går från punkten verklig omgivning 

till virtual reality (VR). VR är en teknik där användaren blir helt omsluten av en artificiell värld 

som antingen kan vara baserad på den riktiga världen eller helt påhittad.  

 

Figur 1. Milgram och Kishinos virtuella kontinuum (Utifrån Milgram et al., 1994, s. 283). 

Enligt Dunleavy och Dede (2014) finns det två typer av AR: location-aware och vision-

based. Location-aware AR använder enhetens GPS för att presentera relevant information för 

användaren när ett visst område besöks. AR som är vision-based använder sig istället av 

enhetens kamera och presenterar information för användaren först när denne har riktat kameran 

mot ett objekt för att skanna det, till exempel en QR-kod.  

Trots att begreppet AR myntades under 1990-talet (Caudell & Mizell, 1992) och därmed är 

relativt nytt användes tekniken redan under 1960-talet då Sutherland (1968) skapade en 

huvudmonterad display som gjorde det möjligt att se virtuella element tillsammans med den 

fysiska omgivningen. AR användes under kommande år bland annat i flygplan och för att ge 

monteringsinstruktioner (Caudell & Mizell, 1992; Furness, 1986) men idag har den även sträckt 

sig till områden så som medicinsk visualisering (Cabrilo, Sarrafzadeh, Bijlenga, Landis, & 

Schaller, 2014; Schneider et al., 2014), planering av robotars rörelser (Fang, Ong, & Nee, 2012) 

och underhållning (Azuma, 1997). Det var först med datorernas och mobiltelefonernas 

utveckling och spridning som AR blev tillgängligt för allmänheten. Idag finns det mängder av 

spel och applikationer som använder sig av VR eller AR och under 2016 blev det AR-baserade 

spelet Pokémon Go det största mobilspelet någonsin i USA (Lovelace Jr., 2016).  

Under de senaste åren har olika sorters teknologi börjat användas i klassrum och andra 

lärandesituationer då många års forskning visar att datateknik kan berika lärandet och förbättra 

elevernas resultat (Billinghurst & Dünser, 2012). AR har nyligen börjat användas i syfte att lära 

ut, men den spås växa för att bli en viktig del av lärande inom fem år (Adams Becker et al., 

2016).  

  Verkliga omgivningen 
Virtual reality 

    (VR) 

Augmented reality 

   (AR) 

Augmented virtuality 

   (AV) 
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2.3 Minnesmark 

Minnesmark är en AR-applikation som utvecklats av Mattias Arvola och Umapathi 

Tallapragada vid Linköpings universitet med syftet att användas för lärande i 

utomhuspedagogik. En prototyp till applikationen testades vid Astrid Lindgrens barndomshem 

i Näs där deltagarna kunde använda applikationen för att till exempel se en panoramabild från 

husets tak. Resultaten från studien visade att prototypen uppmuntrade till både lärande och 

utforskning av Astrid Lindgrens Näs (Nilsson, Arvola, Szczepanski, & Bång, 2012).  

Minnesmark består av applikationen som kan laddas ner till mobil eller surfplatta samt en 

webbaserad editor som används för att skapa rundvandringar. Läraren kan därmed skapa en 

rundvandring i editorn för att sedan skicka en länk till eleverna som de öppnar i applikationen. 

Detta gör att den specifika rundvandringen startas och eleverna kan bege sig ut för att se 

virtuella element som presenteras i sin verkliga miljö, exempelvis kan applikationen visa en 

blommande åker mitt i vintern. 

Skapandet av en rundvandring i editorn börjar med att stationer läggs till genom att placera 

ut punkter på en karta. Vid dessa punkter kommer applikationen att använda sig av GPS för att 

känna av vart användaren befinner sig och presentera rätt information, alltså så kallad location-

aware AR. Skaparen av rundvandringen kan också lägga till vision-based AR genom att koppla 

olika typer av media (t.ex. bilder, ljud och filmer) till de olika markörerna (se Figur 2). Media 

visas sedan i applikationen när användaren skannar den specifika markören med hjälp av 

mobilen eller surfplattans kamera.  

 

Figur 2. Exempel på markörer (Källa: Minnesmark). 
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När stationer, markörer och media är tillagda kan skaparen välja att publicera 

rundvandringen vilket genererar ett namn som skrivs in i applikationen för att kunna påbörja 

rundan. Skaparen kan då också välja att skriva ut en karta och markörer beroende på hur rundan 

är upplagd. När rundvandringen startats visas en pil på mitten av skärmen som pekar mot nästa 

station. Högst upp på skärmen syns hur många stationer som är avklarade och hur många som 

finns kvar. Längst ner på skärmen syns avståndet till nästa station och en knapp som startar 

kameran så att användaren kan skanna markörer (se Figur 3). 

 

Figur 3. Startad rundvandring i applikationen Minnesmark (Källa: Minnesmark). 

2.4 Spelbaserat lärande 

Spelabaserat lärande har i ett flertal studier visat på positiva lärandeeffekter hos barn och 

ungdomar (Marina, 2009; Tüzün, Yilmaz-Soylu, Karakuş, Inal, & Kizilkaya, 2009; Watson, 

Mong, & Harris, 2011). I studien av Watson, Mong & Harris (2011) undersöktes elevernas och 

lärarens upplevelse av ett spel skapat för att undervisa om andra världskriget. Resultaten visade 

att både elever och lärare uppskattade det spelbaserade sättet att lära sig. Läraren i klassen 
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använde sig av denna typ av undervisning främst för att främja elevernas engagemang. När 

eleverna spelade blev de glada av den kontroll de hade över lärandetillfället vilket gjorde att 

deras engagemang ökade.  

En annan viktig fördel gällande spelbaserat lärande är att klassrummet går från att vara 

traditionellt lärarcentrerat där läraren och dennes kunskap står i fokus, till att bli elevcentrerat 

där eleven själv kan påverka sitt lärande genom att ta beslut och interagera med sina 

klasskamrater (Watson et al., 2011). Detta påverkar i sin tur synen på läraren som då går från 

att vara föreläsande och den primära informationskällan till att mer likna guide för 

läroprocessen (Tüzün et al., 2009; Watson et al., 2011).     

Genom att inkorporera AR i dessa undervisande spel kan användarna dessutom studera 

objekt eller fenomen som annars inte syns i vår omgivning, exempelvis fotosyntes eller vattnets 

kretslopp. Ett exempel på spel av denna typ är Ambient Wood (Rogers et al., 2004). I spelet 

Ambient Wood fick barn i åldern 11 till 12 år utforska en skog genom att experimentera och 

reflektera över sin omgivning. Barnen fick exempelvis se videoklipp som visade omgivningen 

under olika årstider samt enkla visualiseringar av dynamiska processer i skogen. Skaparna av 

spelat menade på att denna typ av spel är ett lovande sätt att förbättra lärandeprocessen då de 

uppmuntrar till att utforska och reflektera över sin omgivning. 

Spelbaserat lärande har utifrån Piagets och Vygotskys teorier om lärande därmed fördelar 

gentemot traditionellt lärande. Att lära sig med hjälp av spel gör att undervisningen blir 

elevcentrerad samt att eleverna engageras och aktiveras genom att utforska. Traditionell 

undervisning är istället väldigt lärarcentrerat och eleverna har sällan kontroll över 

lärandetillfället.  

2.5 Achievement emotions 

Emotioner så som nöje, ilska, oro, hopplöshet och uttråkning har visats vara väldigt viktiga 

för studenters motivation, inlärning och prestation (Pekrun, Frenzel, Goetz, & Perry, 2007). 

Tidigare studier har främst studerat negativa emotioner så som oro kopplat till resultatet av en 

prestation, till exempel ångest över ett test (Zeidner, 2007). Detta trots att även de positiva 

emotionerna visats påverka studenters lärande och motivation (Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 

2002). Pekrun et al. (2007) menar att inte enbart emotionerna kopplade till resultatet av en 

prestation, till exempel stolthet när ett mål nås, bör studeras utan att också emotioner kopplade 

till aktiviteter är viktiga. Emotioner som är kopplade till aktiviteter kan exempelvis vara 

entusiasmen över att lära sig något nytt eller ilskan över de för höga kraven på en uppgift. Både 
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emotioner kopplade till resultat och aktivitet går därmed under samlingsnamnet achievement 

emotions (Pekrun et al., 2007).  

Pekrun och Perry (2014) menar att kontroll och värde spelar stor roll för vilka emotioner 

man känner i en lärandesituation och grundade därför teorin om kontroll och värde (eng. 

control-value theory). Med denna teori menar han att både positiva och negativa känslotillstånd 

kan förutspås genom subjektiva bedömningar av kontroll och värde. Om studenten exempelvis 

känner sig i kontroll eftersom uppgiften är lagom svår och samtidigt känner att det finns ett 

värde i att genomföra uppgiften förväntas han eller hon känna nöje. Skulle uppgiften däremot 

inte ha något subjektivt värde skulle studenten sannolikt känna sig uttråkad, oberoende på om 

studenten känner kontroll.   

Inom teorin om kontroll och värde delas också emotionerna in i tre dimensioner: valens 

(positiv eller negativ), aktiveringsnivå (aktiverande eller deaktiverande) samt tidigare nämnda 

koppling (resultat eller aktivitet) (Pekrun et al., 2011). Dessa dimensioner kan sedan delas in i 

fyra olika grupper av emotioner (se Figur 4): positiva aktiverande emotioner, positiva 

deaktiverande emotioner, negativa aktiverande emotioner och negativa deaktiverande 

emotioner (Pekrun, Frenzel, et al., 2007).  

 Positiv Negativ 

Koppling Aktiverande Deaktiverande Aktiverande Deaktiverande 

Aktivitet Nöje Avslappning Ilska 

Frustration 

Uttråkning 

Resultat Glädje 

Hopp 

Stolthet 

Tacksamhet 

Belåtenhet 

Lättnad 

Ångest 

Skam 

Ilska 

Sorgsenhet 

Besvikelse 

Hopplöshet 

Figur 4. De olika emotionsgrupperna indelade efter tre dimensioner (Utifrån Pekrun et al., 

2007, s. 16). 

Pekrun et al. (2002) menar att dessa grupper av emotioner i sin tur påverkar lärande via de 

kognitiva resurserna, motivationen, strategierna som används för lärande och problemlösning 

samt självreglerat lärande. Vidare menar han att de positiva aktiverande emotionerna, till 

exempel nöje, har visats ge övergripande positiva effekter på lärande medan de negativa 

deaktiverande emotionerna, till exempel uttråkning, har visats ha motsatt effekt. Positiva 

deaktiverande emotioner och negativa aktiverande emotioner är däremot mer komplexa och kan 
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antingen ha en positiv eller negativ effekt på lärandet beroende på om personen exempelvis blir 

motiverad av stressen inför ett prov. Han argumenterar också för att emotionerna och dess effekt 

på lärande utmynnar i den resulterande prestationen och att de positiva aktiverande emotionerna 

gör att elever når bättre resultat.  

För att mäta de emotioner som påverkar lärande skapades Achievement Emotions 

Questionnaire (AEQ) baserat på tidigare studier inom området (Pekrun et al., 2002). AEQ är 

ett frågeformulär som mäter åtta emotioner för var och en av de tre huvudsakliga kategorierna 

av situationer kopplade till akademisk prestation: deltagande på lektioner, studera samt skriva 

test och prov (Pekrun, Goetz, & Perry, 2005). Inom varje kategori är emotionerna indelade efter 

hur personen kände innan, under och efter den akademiska situation som undersöks. AEQ kan 

också användas för att mäta emotioner kopplade till en specifik kurs eller tidpunkt genom att 

använda alternativa instruktioner. Frågeformuläret är ett självskattningsformulär där deltagaren 

svarar genom att kryssa för ett av fem alternativ som sträcker sig från ”håller inte alls med” till 

”håller fullständigt med” (Pekrun et al., 2005).  

Det har också skapats varianter av AEQ som mäter emotioner inom specifika områden, så 

som matematik och språk (Pekrun et al., 2005) och för specifika åldersgrupper, till exempel 

grundskolebarn (Lichtenfeld, Pekrun, Stupnisky, Reiss, & Murayama, 2012). För 

grundskolebarn skapades Achievement Emotions Questionnaire-Elementary School (AEQ-ES) 

där emotionerna nöje, ångest och uttråkning mäts. Lichtenfeld et al. (2012) valde dessa tre 

emotioner eftersom de är av största vikt för akademiska situationer samt att de tillsammans 

representerar alla tidigare nämnda dimensioner av emotioner. 
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3 Förstudie 

Innan studien som behandlas i denna rapport påbörjades genomfördes en förstudie med 

syftet att inhämta information för skapandet av rundvandringen. Förstudien bestod bland annat 

av en intervju och två workshops och data från dessa analyserades för att skapa en rundvandring 

med målet att förskolebarnen skulle inhämta ny kunskap samtidigt som de tyckte det var kul. 

Denna förstudie genomfördes av Ho (2017) och båda studieledarna agerade endast medhjälpare 

vid den andra personens datainsamling. Rundvandringen skapades gemensamt då detta var 

slutprodukten i båda studier men övriga delar av studierna, så som metodval och analys, gjordes 

individuellt. Nedan följer en kort sammanfattning av förstudien och läsaren hänvisas till 

rapporten skriven av Ho (2017) för en grundligare redovisning. 

Förstudien började med att några timmar spenderades på förskolan. Under denna tid fick 

studieledarna möjlighet att delta i en vanlig morgon på förskolan som består av att barn och 

pedagoger samlas för att sjunga och prata om dagen. Därefter visade en av pedagogerna 

förskolans lokaler och utegård samt berättade om dess värderingar och läromål. Kort efter detta 

besök genomfördes en intervju med en av pedagogerna för att få en bättre bild av barnens 

kunskap, förmågor och sätt att lära sig. Analysen av denna intervju bidrog sedan till att 

bestämma rundvandringens tema och den information rundvandringen skulle behandla.  

Nästa steg i förstudien var två workshops där den första ämnade förklara för barnen vad AR 

är och den andra undersökte bland annat om barnens mentala representationer stämde överens 

med verkligheten.  Under den första workshopen visades en AR-applikation för barnen och 

ämnet verklighet diskuterades. Inga data samlades in under denna workshop. På den andra 

workshopen deltog sex barn som tillsammans med studieledarna och en pedagog gick till en 

skogsdunge. I skogsdungen fick barnen tillsammans med studieledaren skapa en berättelse om 

en fågel och dess hem, mat och familj. För att undersöka om barnens mentala representation 

och verkligheten stämde överens användes bodystorming. Barnen fick då fortsätta skapandet 

av berättelsen samtidigt som de visade vart olika bilder, till exempel en bild på en mask, hörde 

hemma i naturen. Data från denna workshop visade att barnens mentala representation stämde 

överens med verkligheten. Utifrån resultaten från intervjun med pedagogen och den andra 

workshopen skapades sedan rundvandringen (se avsnitt 4.5). 
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4 Metod 

Följande del behandlar studiens genomförande. I detta kapitel förklaras det val av metoder som 

gjordes för att besvara studiens frågeställningar. Dessutom beskrivs bland annat studiens 

deltagare, procedur och apparatur för att ge läsaren en förståelse för genomförandet. 

4.1 Val av metod 

I studien samlades både kvalitativa och kvantitativa data in och studien är därför en så kallad 

”mixed methods”-studie (Howitt, 2013). Kvantitativa data användes för att mäta 

lärandeeffekter i form av ökad kunskap samt för att mäta emotioner hos barnen kopplat till 

rundvandringen. Denna data användes också för att undersöka eventuella samband mellan ökad 

kunskap och emotioner. Kvalitativa data användes för att undersöka de delar av lärande som 

inte går att mäta kvantitativt, exempelvis observationer av barnens upplevelse under 

rundvandringen. Kvalitativa data inhämtades också genom en intervju med en pedagog för att 

undersöka om hon sett eventuella lärandeeffekter hos barnen och hur hon uppfattade 

lärandetillfället.  

Att undersöka lärandeeffekter hos förskolebarn vid användandet av spel eller AR-

applikationer är ett område det finns väldigt lite forskning om. Detta kan tänkas bero på att 

fokus istället läggs på att utvärdera produktens användbarhet och gränssnitt. Det finns ett fåtal 

liknande studier med äldre barn (Arcos et al., 2016; Hansen, Kortbek, & Grønbæk, 2010; 

Malinverni, Schaper, & Pares, 2016) men inga som fokuserar på de yngsta barnen. Då varken 

kunskapstest eller skattning av achievement emotions verkar ha gjorts med barn mellan fyra 

och fem års ålder användes metoder hämtade från andra studier men som anpassades för yngre 

barn. Nedan följer en beskrivning av de metoder och mått som använts i andra studier och de 

ändringar som gjorts för denna studie. 

4.1.1 Kunskapstest  

För att mäta barnens kunskap innan och efter rundvandringen användes ett kunskapstest. 

Detta kunskapstest tog hänsyn till att barnens verbala förmåga och läskunskap varierade. Testet 

var därför en enklare typ av konceptkarta där bilder parades ihop två och två utan att specificera 

någon relation mellan bilderna och utan att det fanns någon hierarki. Testet utformades så att 

en bild från vänster sida hörde ihop med en bild på höger sida samt att alla bilder enbart hörde 

ihop med en annan bild. Barnen parade ihop bilderna genom att dra ett streck mellan de bilder 

som hörde ihop och fick sedan ett poäng för varje rätt svar. Bilderna som utgjorde 

kunskapstestet var samma bilder som användes på rundvandringen. Samma bilder användes i 
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testet innan och efter rundvandringen men ordningen ändrades vid de olika tillfällena. Enklare 

konceptkartor har använts i en tidigare studie för att utvärdera barns kunskap men denna studies 

målgrupp var äldre barn (Malinverni et al., 2016). 

4.1.2 Achievement Emotions Questionnaire 

För att mäta barnens upplevelse och emotioner användes ett antal påståenden tagna ur 

frågeformuläret Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Dessa påståenden anpassades 

för barnens verbala kunskap och det som undersöktes (se Bilaga A). För denna studie användes 

enbart påståenden från de läranderelaterade- och lektionsrelaterade delarna som är två av de tre 

delarna AEQ består av. Detta val baserades på att förskolebarnen inte hade någon erfarenhet av 

den tredje och sista delen som behandlar provsituationer. Dessa delar är också uppdelade efter 

olika emotioner (nöje, hopp, stolthet, ilska, oro, skam, hopplöshet och uttråkning) som kan 

mätas med hjälp av påståendena. Eftersom det inte finns någon AEQ anpassad för barn i 

förskoleålder utgick studien från AEQ-ES där enbart de påståenden som hör till emotionerna 

nöje, oro samt uttråkning mäts, och samma begränsning gjordes därför också i denna studie. 

För var och en av de tre emotionerna användes fem påståenden där två var tagna från den 

läranderelaterande delen och tre var tagna från den lektionsrelaterade delen, vilket gav totalt 15 

påståenden. Att använda 15 påståenden var ett beslut som togs med tanke på barnens 

begränsade koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga. Alla påståenden översattes fritt från 

engelska till svenska och översättningen diskuterades med två utomstående personer som 

hjälpte till att förbättra dessa.   

Eftersom att barnen inte kunde läsa påståendena själva läste studieledaren upp dessa för 

barnen. För att inte förvirra barnen skrevs då påståendena om så att de istället kunde ställas som 

frågor. Frågorna ställdes först som de var översatta men omformulerades eller förklarades 

ytterligare om barnet inte förstod. För att besvara frågorna fick barnen, istället för att fylla i ett 

formulär, peka på en av fem bilder som representerade alternativ från “håller inte alls med” till 

”håller fullständigt med”. De fem bilderna visade smileys med ansiktsuttryck som sträckte sig 

från väldigt missnöjd till väldigt glad. Bilder användes som stöd till barnens svar eftersom 

barnens läsförmåga inte var tillräckligt utvecklad för att genomföra formuläret på egen hand. 

Bildernas betydelse förklarades för barnen innan frågorna ställdes.   
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4.2 Deltagare 

På rundvandringen deltog 10 barn i åldern 4 till 6 år (M = 5,16, SD = 0,69). Av dessa var 9 

pojkar och 1 flicka. Studien utgick från en specifik förskola i Linköping med 

utomhuspedagogisk inriktning och alla barn rekryterades därför från denna förskola. De barn 

som deltog i studien hade vårdnadshavares tillstånd att delta och gav själva sitt samtycke till 

medverkan. Alla deltagare talade svenska och hade tidigare erfarenhet av att använda en 

surfplatta. 

På grund av att studien krävde mycket verbalt arbete, uppmärksamhet samt innehöll ett 

kunskapstest tillfrågades enbart de äldre barnen på förskolan att delta. Under rundvandringen 

delades barnen in i två grupper. Dessa grupper var bestämda sedan tidigare av pedagogerna och 

var därmed grupper barnen arbetat i tidigare. Grupperna bestod av de fem äldre barnen i 

åldrarna 5 till 6 år och de fem yngre barnen som var 4 år. Rundvandringen genomfördes i dessa 

grupper för att främja samarbetet mellan barnen men också på grund av tids- och 

resusrsbegränsningar. 

4.3 Etik 

Vid studiens start skickades ett brev ut till barnens vårdnadshavare med en beskrivning av 

studien, studiens syfte samt information om att det var helt frivilligt att delta. I brevet fanns 

också information om att vårdnadshavarna när som helst kunde välja att avbryta sitt barns 

medverkan i studien utan att ge någon anledning samt att barnet själv kunde avbryta sin 

medverkan trots vårdnadshavarens medgivande. Vårdnadshavarna informerades också om att 

alla uppgifter om identifierbara personer antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt som gör 

att enskilda barn inte kan identifieras av utomstående.  

  I brevet fanns en medgivandeblankett där underskrift från vårdnadshavare var ett krav för 

att barnets resultat kunde användas i studien. Blanketten med underskrift lämnades i en mapp 

vid förskolans ingång som innan studiens start hämtades av studieledarna.  

4.4 Apparatur 

Vid genomförandet av rundvandringen användes en iPad Air 2. På denna surfplatta var 

applikationen Minnesmark installerad och applikationen startades innan rundvandringen 

påbörjades. Under rundvandringen observerades barnen och foton togs med hjälp av en 

kompaktkamera och mobilkamera. Intervjun med pedagogen spelades in med hjälp av en 

laptop. För kunskapstesterna och AEQ användes papper och penna för att fylla i och 

dokumentera svar. 
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4.5 Pilotstudie 

För att upptäcka eventuella svagheter i applikationen eller rundvandringens information 

genomfördes en pilotstudie med två pedagoger på förskolan. På grund av dåligt väder kunde 

inte pedagogerna gå den tänkta rundvandringen men de olika stationernas utplacering 

diskuterades och fastställdes. Pedagogerna fick först se det kunskapstest som skapats för studien 

och ge kritik på detta. Något som då lyftes fram var att en av bilderna inte var en korrekt 

representation av vad det skulle föreställa och att två andra bilder borde bytas ut till tydligare 

representationer av samma objekt. Därefter fick pedagogerna se hur applikationen fungerade 

och den information som visades med de olika markörerna. Det framkom då vissa problem med 

applikationen eftersom det svaga ljuset utomhus gjorde att markörerna inte kunde skannas. 

Detta löstes temporärt under pilottestet genom att visa markörerna på en laptop. Informationen 

och bilderna i rundvandringen godkändes av pedagogerna med undantaget av de bilder som 

tidigare påpekats vara felaktiga och ej tillräckligt representativa. Efter avslutad pilotstudie 

byttes tre bilder ut och markörerna undersöktes och korrigerades för att fungera i miljöer med 

mindre ljus.   

4.6 Procedur 

När data från intervjun med pedagogen och workshoparna samlats in och analyserats 

skapades rundvandringen. Detta gjordes genom att först brainstorma fram det tema som 

rundvandringen skulle handla om samt vad de olika stationerna skulle behandla beroende på 

det tema som valdes. Temat som valdes var våren och de tre olika stationerna behandlade därför 

fåglar, fjärilar och knoppar. Detta tema valdes för att ytterligare förankra informationen i 

verkligheten och nutiden eftersom rundvandringen utfördes i början av april. Under 

rundvandringen användes inte applikationens funktion för stationer då avstånden ansågs vara 

för små. Istället användes enbart markörer för att visa information men de olika ämnena (fåglar, 

fjärilar och träd) kallades för stationer vid kommunikation med pedagoger och barn, och gör 

framöver också det i denna rapport.  

Den första stationen handlade om träd och deras knoppar och barnen fick där se en bild med 

aspens löv och knopp på en markör och björkens löv och knopp på en annan markör. Dessa träd 

valdes baserat på de trädsorter som fanns i skogsdungen där stationen var placerad och 

markörerna hängdes på träd av den art de behandlade. På den andra stationen presenterades två 

olika sorters fjärilar, citronfjäril och nässelfjäril, för barnen med hjälp av två markörer. När 

dessa markörer skannades visades ett bildspel med fjärilens ägg, larv, puppa och fjäril. I slutet 

av nässelfjärilens bildspel visades också en kort film där fjärilen sitter på en blomma och äter 
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nektar. Vid den tredje stationen användes tre markörer där barnen fick se hona och hane av 

arterna blåmes, pilfink och domherre. Dessa arter valdes på grund av att hanen och herren 

utseendemässigt skiljer sig från varandra. Fågelstationen placerades nära förskolan där barnen 

har byggt en station för fågelmat och fåglar brukar därför synas till vid denna plats.  

Innan rundvandringen påbörjades fick de pedagoger som skulle följa med barnen 

instruktioner om vad som behandlades på de olika stationerna. I dessa instruktioner fanns också 

förslag på vad som kunde diskuteras på de olika stationerna men pedagogerna uppmanades att 

själva styra konversationen och att anpassa denna efter den kunskap barnen redan hade.  

För att undersöka om rundvandringen gav ökad kunskap skapades ett kunskapstest (se Bilaga 

B) som baserades på den information rundvandringen bestod av. Innan rundvandringens start 

samlades de barn som deltog i studien och studieledaren förklarade hur testet fungerade. 

Studieledaren kallade det inte för ett kunskapstest utan förklarade det som en rolig aktivitet för 

att förbereda barnen inför rundvandringen, detta för att minska eventuell prestationsångest. 

Barnen fick ställa frågor angående hur testet gick till och ett exempeltest med andra bilder än i 

kunskapstestet visades upp för att ytterligare förklara hur barnen skulle göra. När testet 

förklarats fick barnen sätta sig runt två bord för att individuellt genomföra kunskapstestet. 

Studieledare och pedagoger fanns hela tiden på plats för att hjälpa barnen om de undrade något 

men de gav inte svar på frågor som rörde vad som var rätt och vad som var fel. När barnen 

uttryckte att de inte visste vilka bilder som hörde ihop uppmanades de att gissa. 

När alla barn gjort kunskapstestet delades de upp i två förbestämda grupper och den första 

gruppen gick rundvandringen medan den andra gruppen var kvar på förskolan. Under 

rundvandringen gick en pedagog med för att leda aktiviteten. Detta gjordes för att studieledarna 

skulle kunna observera rundvandringen samt för att lärandetillfället skulle likna ett vanligt 

lärandetillfälle på förskolan till så stor grad som möjligt. Under observationerna tog 

studieledaren fältanteckningar angående vad barnen sa och hur de uppträdde, och deltog i 

rundvandringen om pedagogerna behövde teknisk hjälp eller inte hittade markörerna. 

Observationen var därmed en deltagande observation (Howitt, 2013) då studieledarna deltog 

och erbjöd sin hjälp samtidigt som pedagogerna dock hade huvudansvaret för rundvandringen. 

När markörerna skannats pratade och diskuterade pedagogerna med barnen utifrån de bilder 

som visades. Exempelvis kunde barnen gissa från vilket träd knoppen kom eller diskutera 

skillnader och likheter mellan hona och hane av en fågelart. Under rundvandringen fick också 

de barn som ville själva prova att skanna markörerna. 

Efter rundvandringen genomförde barnen det andra kunskapstestet på samma sätt som det 

första. När barnen fyllt i det andra kunskapstestet genomfördes individuella intervjuer med de 



17 

 

barn som deltagit där frågorna från AEQ ställdes. Intervjuerna skedde i anslutning till lekplatsen 

där de barn som inte blev intervjuade lekte, men platsen var trots detta så pass avskild att barnen 

kunde hålla fokus på intervjun. Under intervjun fick barnen använda sig av smileys för att svara 

men ett muntligt svar räknades också som ett giltigt svar på frågorna. I de fall där barnet svarade 

muntligt användes bilderna på smileys för att kontrollera att studieledaren uppfattat barnets svar 

korrekt. Vissa av intervjuerna bestod bara av att barnen svarade på frågorna medan andra barn 

självmant utvecklade vad de hade upplevt och pratade om saker som hade varit bra och mindre 

bra under rundvandringen. Barnens svar på AEQ-frågorna och eventuella övriga kommentarer 

antecknades av studieledaren.   

Studien avslutades sedan med en semi-strukturerad intervju med en av pedagogerna på 

förskolan som också var med under rundvandringen för att undersöka hennes uppfattning av 

barnens lärande och upplevelse under och efter rundvandringen. Denna intervju genomfördes 

också för att undersöka om barnen berättat något för pedagogerna som de inte vågat säga till 

studieledaren under de individuella intervjuerna. 

4.7 Analysmetod 

Resultaten från kunskapstesten togs fram genom att räkna hur många rätta par barnen hade 

fyllt i, där varje rätt par gav ett poäng. Resultaten från AEQ fås genom att räkna ut medelvärdet 

av självskattningen för varje emotion som mäts (Pekrun et al., 2005). För varje deltagare fanns 

det därmed ett resultat från kunskapstestet innan rundvandringen, ett resultat från 

kunskapstestet efter rundvandringen, ett mått på nöje, ett mått på oro och ett mått på uttråkning. 

För att undersöka om barnens kunskap ökat mellan kunskapstestet innan rundvandringen 

och kunskapstestet efter rundvandringen användes ett Wilcoxon Signed Ranks-test. För att 

undersöka om det fanns någon korrelation mellan barnens resultat på kunskapstestet efter 

rundvandringen och deras självskattade emotioner gjordes ett korrelationstest. 

Studiens kvalitativa data från fältanteckningarna vid observationer, barnens kommentarer 

vid de individuella intervjuerna och intervjun med pedagogen analyserades med tematisk 

analys. Denna analys innebär att data analyseras och kodas efter teman som framträder och som 

tillsammans förklarar innehållet av datan som helhet (Howitt, 2013).  
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras först de kvantitativa resultaten från kunskapstesten samt AEQ. 

Resultaten från kunskapstesten användes för att besvara den första frågeställningen. De 

kvantitativa resultaten från AEQ användes tillsammans med resultaten från kunskapstesten för 

att besvara den andra frågeställningen. Därefter presenteras de kvalitativa resultaten från 

observationerna och intervjuerna som också användes för att besvara den andra 

frågeställningen. 

5.1 Kvantitativa resultat 

För att analysera de kvantitativa data som samlats in undersöktes dessa först för att se om de 

var normalfördelade. Detta gjordes genom att dels skapa och titta på histogram samt genom ett 

Shapiro-Wilk test i SPSS. Detta test valdes då det ger ett mer exakt resultat än Kolmogorov–

Smirnov som också undersöker normalfördelningen (Field, 2009). Histogrammen och 

resultaten av Shapiro-Wilk testet från de fem variabler studien bestod av visade att två av dessa 

inte var normalfördelade. Kunskapstestet innan rundvandringen, D(10) = 0.83, p < .05, samt 

kunskapstestet efter rundvandringen, D(10) = 0.76, p < .01, var båda signifikant onormalt 

fördelade. Baserat på dessa resultat och det faktum att stickprovet var litet valdes icke-

parametriska tester för analyserna av kvantitativa data. 

5.1.1 Wilcoxon Signed Ranks 

För att undersöka om kunskapen ökat efter genomförd rundvandring analyserades data från 

båda kunskapstesten (se Tabell 1). 

Tabell 1  

Deskriptiv statistik från båda kunskapstesten 

 

N 

Minimum antal 

rätt 

Maximum 

antal rätt Medelvärde Standardavvikelse 

Kunskapstest 1 10 1 4 2.20 1.14 

Kunskapstest 2 10 2 7 5.30 2.16 
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Analysen gjordes med det icke-parametriska testet Wilcoxon Signed Ranks. Detta test visade 

att det fanns en stor signifikant ökning mellan det första och det andra kunskapstestet och att 

barnen därför presterade bättre på kunskapstestet efter rundvandringen, z = -2.50, p < .05, r = -

.79.  

5.1.2 Korrelation 

För undersökningen av korrelationer mellan resultat och emotioner användes fyra olika 

variabler. Tre av dessa var de emotioner som undersökts och den fjärde var skillnaden i poäng 

mellan det första och andra kunskapstestet (se Tabell 2). Ett högt värde på emotionerna visade 

att barnen själva skattat att de upplevt denna emtion, medan ett lågt värde visade att de inte 

upplevt emotionen som undersöktes. 

Tabell 2 

Deskriptiv statistik för de fyra variabler som användes för att undersöka korrelation 

  

N 

Minimum 

värde 

Maximum 

värde 

 

Medelvärde 

 

Standardavvikelse 

Nöje 10 3.40 5.00 4.50 0.47 

Oro 10 1.20 2.20 1.70 0.38 

Uttråkning 10 1.20 3.20 2.08 0.69 

Poängskillnad 10 -1 6 3.10 2.42 

Korrelationen gjordes med det icke-parametriska testet Kendall’s tau. Detta test lämpar sig 

för mindre dataset där också många av resultaten har samma rankning (eng. tied ranks) och det 

valdes därför över det mer använda Spearman’s korrelation (Field, 2009). Testet visade att det 

inte fanns någon korrelation mellan poängskillnaden och de tre olika emotionerna (se Tabell 3).  

Tabell 3 

Resultatet av korrelationen med korrelationskoefficienterna presenterade 

 Nöje Oro Uttråkning 

Poängskillnad - ,10 - ,05 ,00 
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5.2 Kvalitativa resultat 

Kvalitativa data från studiens observationer och barnens kommentarer vid de individuella 

intervjuerna gav genom den tematiska analysen tre teman (se Figur 5). Dessa teman presenteras 

och exemplifieras med citat från observationerna och intervjuerna nedan. 

Under rundvandringen observerade studieledarna att ett fåtal av barnen blev väldigt 

uttråkade när applikationen inte fungerade som den skulle, exempelvis när en markör inte 

skannades direkt eller när fel bild visades. Det observerade uttrycket för denna uttråkning var 

att barnen ställde sig vid sidan av gruppen eller på annat sätt inte ägnade rundvandringen någon 

uppmärksamhet under en kort stund. Vissa av barnen började istället leta efter nästa markör, 

något som också framkom var en uppskattad del av rundvandringen. 

”Det var roligt i början men det blev tråkigare och tråkigare när det inte fungerade.” 

”I början var jag jätteglad men sen när samma bilder dök upp igen var det inte så kul längre.” 

Under intervjuerna framkom också viss kritik mot rundvandringens upplägg (se Figur 5). 

Några av barnen sa att det hade varit roligt att leka lite mer samt att fler filmer eller andra 

mediatyper hade gjort rundvandringen roligare. Ett fåtal barn tyckte också att stationerna kunde 

ligga närmre förskolan då det var jobbigt att gå till skogen. Under rundvandringen observerades 

även en viss trängsel runt surfplattan när en markör skannats vilket vid ett tillfälle gjorde ett 

barn märkbart upprört och att han gick undan en kort stund. I den andra gruppen märktes dock 

inga svårigheter med att samlas runt surfplattan. 

”Jag får ju aldrig se bilderna!” 

”Jag tycker inte om att gå till skogen. Det är så långt att gå dit och det är roligare på förskolan 

för där har vi leksaker” 

De allra flesta barnen uttryckte dock enbart positiva aspekter av rundvandringen (se Figur 

5) varav många sa att de gärna skulle göra det igen och att de hade lärt sig mycket. Flera av 

barnen sa att det var roligt att göra något nytt och att de tyckte om att använda surfplattan. 

Många av barnen började då också prata om andra applikationer de använde på sina surfplattor 

hemma för att lära sig nya saker. Ett fåtal av barnen berättade dessutom att det roligaste hade 

varit att leta efter markörerna och att tävla med sina kompisar i vem som kunde hitta dem först. 

Trots att några barn tyckte det var roligare att leta efter markörer observerade studieledarna att 

de flesta barnen behöll uppmärksamheten och sitt engagemang genom hela rundvandringen. 
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Detta yttrade sig genom att barnen både tittade på bilderna och deltog i diskussionen vid 

markören. Vissa barn förklarade sedan detta som att det hade varit spännande att se vad som 

skulle dyka upp härnäst eftersom de inte hade gjort något liknande förut. 

”Jag tycker det är kul att spela på iPaden hemma, men jag har aldrig spelat det här spelet förut 

och det var jättekul.” 

”Det var liksom spännande för man visste aldrig vilken bild som skulle komma sen.” 

”Det roligaste var när vi tävlade om vem som kunde hitta bilden först.” 

Sammanfattningsvis tyckte barnen överlag att det var väldigt roligt att göra något nytt som 

dessutom involverade surfplattan som de inte använder så ofta på förskolan. De tyckte också 

att det var kul att leta efter markörer och skulle gärna göra det igen. Vissa av barnen blev dock 

uttråkade under rundvandringen och då främst vid de tillfällen som applikationen inte fungerade 

helt som den skulle. Ett fåtal barn blev också stundvis uttråkade av att inte aktiveras medan 

andra tyckte det var alldeles för långt att gå mellan stationerna. 

 

 

Figur 5. De tre teman och underteman som analysen av observationer och intervjuer gav. 
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Under intervjun med pedagogen framkom inga specifika teman då hon huvudsakligen bara 

hade bra saker att säga om applikationen och rundvandringen. Hon tyckte att rundvandringen 

hade varit lagom lång, att stationerna låg på bra avstånd från varandra och att markörerna var 

bra placerade. Mellan rundvandringen och intervjun hade pedagogerna fortsatt att prata med 

barnen om fjärilarna, knopparna och fåglarna som togs upp under rundvandringen och hennes 

uppfattning var att barnen kom ihåg väldigt mycket av det de lärt sig. Pedagogen menade att 

kunskapen från rundvandringen troligtvis fastnat bättre på grund av att det var ett nytt sätt att 

lära sig men också för att informationen togs upp i sin verkliga kontext. Hon såg heller inga 

negativa aspekter med att använda applikationen eller liknande sätt att undervisa då barnen 

redan är vana med att använda surfplattor och liknande teknik. Det enda negativa som togs upp 

var att barnen i den andra gruppen hade fått vänta medan den första gruppen gick 

rundvandringen, men detta löstes genom att de läste en bok under tiden. Pedagogen ställer sig 

väldigt positiv till att använda applikationen Minnesmark på förskolan i framtiden och ser flera 

användningsområden för den. Hon menar dock att tiden kanske inte finns för att själva skapa 

nya rundvandringar och att detta skulle vara en anledning till att den möjligtvis inte skulle 

användas så mycket som de skulle vilja.  
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6 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om AR-teknik uppmuntrar till lärande hos barn i 

förskoleålder. Detta gjordes genom att utvärdera lärandet baserat på kunskapstest innan och 

efter rundvandringen med AR-applikationen. Eftersom emotioner har visats påverka lärande 

undersöktes också om det fanns något samband mellan tre emotioner och barnens resultat på 

kunskapstesten. Resultaten visade att barnen fick signifikant bättre resultat på det andra 

kunskapstestet vilket tyder på en ökad kunskap. Det fanns dock inget samband mellan de tre 

emotionerna som undersöktes och resultaten på kunskapstesten. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultaten från kunskapstestet innan och efter rundvandringen visade att barnen kunde 

signifikant mer efter rundvandringen. Detta resultat överensstämmer med de två teorier om 

utveckling och lärande som studien grundats i. Piaget (1952) ansåg att lärande sker genom 

aktivering av barn så att de kan upptäcka och utforska sin omgivning. Han argumenterar 

dessutom för att lärandet bör vara elevcentrerat och att läraren ska underlätta lärandet istället 

för att enbart undervisa. Vygotsky (1978) lägger istället stor vikt vid socialt lärande genom 

grupparbete där man lär sig av varandra och av en mer kunnig person. Tekniken som användes 

i denna studie, surfplattan och applikationen Minnesmark, har tillsammans stöd för de flesta av 

dessa metoder för lärande. En surfplatta som, till skillnad från en dator, kan tas med ut i naturen 

innebär en aktivering av barnen. Dessutom är det lättare att som grupp samlas runt en surfplatta 

då den kan placeras i mitten till skillnad från en dator. I denna studie utnyttjades också 

applikationens simplicitet för att låta barnen själva styra rundvandringen genom att skanna 

markörer, medan pedagogen mest fanns där som en guide och mer kunnig person. Dessa 

fördelar hos tekniken är vad som tros bidragit till studiens resultat och det är också därför denna 

teknik är passande för undervisning. 

Trots att resultatet visade på en signifikant ökning fanns det dock undantag i den grupp barn 

som deltog. Ett barn hade samma resultat på båda kunskapstesten och ett barn hade ett poäng 

mindre på det andra kunskapstestet än det första. När dessa resultat jämfördes med 

fältanteckningarna från observationerna visade det sig att det också var dessa barn som visat 

tecken på att vara uttråkade. Detta yttrade sig genom att de tappade uppmärksamheten och 

tittade på något annat eller att de letade efter nästa markör innan diskussionen angående den 

aktuella markören var slutförd. Resultaten visade därför inte på någon ökad kunskap hos dessa 
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individer då de inte uppmärksamt deltog i hela rundvandringen och därmed inte tog till sig all 

information.  

Analysen av samband mellan de tre emotioner som undersöktes och förändringen av antal 

poäng mellan de två kunskapstesten visade att det inte fanns något signifikant samband. Detta 

kan antas bero på de små skillnader som fanns i barnens skattning av emotionerna vilket gör 

det svårt att få ett signifikant resultat. Trots att det inte fanns något statistiskt samband syntes 

dock ett tydligt samband mellan resultat på kunskapstest och fältanteckningarna från 

observationerna. Som tidigare nämnts visade denna sammanföring av kvalitativa och 

kvantitativa data att de barn som presterat sämre på kunskapstesten också var de barn som 

verkat uttråkade på rundvandringen. Dessa barn antas i enlighet med Pekruns (2007) teori om 

kontroll och värde inte känt sig i kontroll vid lärandetillfället eller att värdet av att genomföra 

rundvandringen inte var tillräckligt stort eller klart. Följden av detta blev därmed att dessa barn 

upplevde den negativa deaktiverande emotionen uttråkning vilket i sin tur ledde till sämre 

resultat på kunskapstestet. Resultaten från observationerna och kunskapstesterna visade vice 

versa även på ett samband mellan aktivt deltagande samt nöje och bättre resultat på 

kunkskapstestet. Även detta följer Pekruns (2007) teori om kontroll och värde då dessa barn 

antas känt sig i kontroll under rundvandringen eftersom den var lagom svår samtidigt som det 

fanns ett värde i att slutföra uppgiften. Alla barn, även de som uppfattades som uttråkade, 

skattade dock nöje relativt högt vilket kan tyda på ett problem i metoden. 

Något som bör tas i beaktning är att dessa resultat är svåra att generalisera till populationen. 

Eftersom stickprovet var begränsat till ett fåtal barn i en viss åldersgrupp och på en förskola 

blir det svårt att uttala sig om hur dessa resultat kan generaliseras. Lärande genom spel har dock 

visat på positiva lärandeeffekter i tidigare studier (Tüzün et al., 2009; Watson et al., 2011) vilket 

gör att resultaten kan antas ha viss generaliserbarhet.  

6.2 Metoddiskussion 

Då det inte verkar ha gjorts liknande studier tidigare som utvärderar lärandeeffekter med 

förskolebarn fick metoder från andra studier anpassas för denna åldersgrupp. Detta medförde 

att metoderna inte testats tidigare och dess validitet kan därför ifrågasättas.  

Kunskapstesten gick ut på att barnen skulle para ihop bilder två och två. Dessa test visade 

på en signifikant ökning av kunskap och barnen antas därför haft en förståelse för hur testet 

skulle genomföras. Den signifikanta ökningen skulle dock till viss del kunna bero på 

inlärningseffekter. För att undvika detta i så stor utsträckning som möjligt blandades bilderna 

till det andra kunskapstestet. Eftersom samma bilder användes på båda kunskapstesten samt 
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rundvandringen kan resultaten ha påverkats av detta. Att det enbart skulle bero på 

inlärningseffekter verkar dock inte troligt eftersom barnen aldrig fick veta vad som var rätt och 

vad som var fel. Något som kan ha påverkat resultaten från kunskapstesten är att testen och 

rundvandringen genomfördes vid ett tillfälle och att bilderna därför låg färskt i minnet vid det 

andra testet. Pedagogen på förskolan berättade under intervjun att de pratat om de fåglar, träd 

och fjärilar som rundvandringen behandlade och att barnen verkade känna igen och komma 

ihåg väldigt mycket av det de fick lära sig.  

Den andra delen av studien var att undersöka om det fanns något samband mellan emotioner 

och prestation på kunskapstesten. För att göra detta utgick studien från AEQ-ES som har 

använts på grundskolebarn. Detta formulär anpassades till förskolebarn genom att översätta 

påståendena, skriva om dem till frågor samt plocka ut ett fåtal för att barnen skulle behålla 

uppmärksamheten. Barnen svarade sedan genom en självskattning av upplevelsen. Detta var 

något som några verkade förstå väldigt bra medan andra enbart svarade med de två svar som 

låg längst ut på skalan, alltså “håller inte alls med” och ”håller fullständigt med”. Dessa svar 

kan vara deras ärliga skattning av upplevelsen, men att enbart använda svaren längst ut på 

skalan kan också tyda på att de inte förstod hur skalan skulle användas. Några av barnen var 

dock ivriga att utveckla sina svar och berätta mer vad de tyckte vilket gav en klarare bild över 

förståelsen av frågan. Något som också kan ha påverkat de svar barnen gav, och som kan vara 

anledningen till att vissa svar inte stämmer överens med det som observerades, är att barnen 

möjligen gav de svar de trodde att studieledaren ville ha. Eftersom barnen inte kände 

studieledaren väl, samt att de visste att studieledaren var skaparen av rundvandringen kan 

svaren ha blivit färgade av detta. I denna studie bör därför de kvalitativa resultaten från 

observationerna ses som de huvudsakliga resultaten för att undersöka barnens upplevelse och 

emotioner. För att i framtiden använda AEQ med förskolebarn bör metoden arbetas om och 

validiteten testas för att säkerställa att barnen förstår vad som krävs av dem samt för att 

säkerställa att achievement emotions är det som mäts.  

6.3 Vidare studier 

Med mindre begränsningar gällande tid och resurser skulle vidare studier exempelvis kunna 

genomföras under en längre tidsperiod för att se hur mycket barnen lär sig och minns på lång 

sikt. Detta skulle vara intressant att undersöka för att se om kunskapen lagras i långtidsminnet. 

För att utveckla studien ytterligare borde även en andra jämförelse införas i studien, exempelvis 

en jämförelse mellan om lärande med hjälp av AR är bättre än utan AR. Denna jämförelse 

skulle då kunna användas för att argumentera för eller emot användandet av AR-applikationer 
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i förskolor och skolor. Jämförelse med kontrollgrupp användes inte i denna studie då antalet 

deltagare ansågs vara för lågt för en mellangruppsdesign. 

Eftersom grunden till barnens framtida lärande byggs redan på förskolan uppmuntras 

fortsatta studier med barn i denna ålder. Genom att utföra fler studier med yngre barn för att 

undersöka hur de lär sig och vilka metoder som är de bästa kan förskolan anpassa sin 

undervisning efter detta, vilket antas leda till barn som är mer redo för grundskolan. Oavsett 

vilken metod som används för att undervisa barn bör denna upplevas som rolig av barnet och 

vidare studier angående sambandet mellan emotioner och lärande bör därför genomföras. Detta 

kan anses vara av extra stor vikt när en ny undervisningsmetod, så som AR, utvärderas.  
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7 Slutsats 

Denna studie utfördes med syftet att undersöka om AR-teknik uppmuntrar till lärande hos 

förskolebarn genom att utvärdera lärandet baserat på lärandeeffekter i form av ökad kunskap. 

Dessutom undersöktes barnens uppfattning och emotioner kopplade till lärandetillfället för att 

se om detta påverkade barnens resultat. För att uppnå syftet ställdes två frågeställningar: (i) 

Ökar barnens kunskap efter genomförd rundvandring med AR-applikationen Minnesmark? (ii) 

Finns det något samband mellan ökad kunskap och den självskattade upplevelsen av 

rundvandringen? 

Resultaten kopplade till den första frågeställningen visar att barnen kunde signifikant mer 

på det andra kunskapstestet vilket indikerar en ökad kunskap. Baserat på dessa resultat görs 

därför antagandet att barnen inhämtade ny kunskap under rundvandringen och att AR-teknik 

därför kan antas uppmuntra till lärande. Den andra frågeställningen besvarades med hjälp av 

AEQ samt observationer. Resultaten från dessa två metoder motstrider varandra då AEQ inte 

visade på någon korrelation mellan de emotioner som undersöktes och resultaten från 

kunskapstesten. Dock visade observationerna att de barn som verkat uttråkade under 

rundvandringen presterade sämre på kunskapstesten, vilket indikerar att barnens upplevelse och 

emotioner påverkar hur bra de lär sig. Slutsatsen av denna studie blir därmed att AR-tekniken 

främjar lärande och att vidare studier inom detta ämne bör utföras för att vidare undersöka 

lärandeeffekterna. Dessutom bör rundvandringarna som skapas vara roliga och hålla barnens 

uppmärksamhet på en bra nivå för att barnen ska lära sig så mycket som möjligt. För att minska 

uttråkningen bör även applikationen fungera felfritt och rundvandringen vara bättre anpassad 

för barnens behov och önskemål. 

Vidare studier uppmuntras inom ämnet som ännu är relativt outforskat. Vid studerandet av 

lärandeeffekter hade en tidsmässigt längre studie varit att föredra för att kunna undersöka de 

långvariga lärandeeffekterna. Även fler jämförelser, exempelvis en jämförelse mellan barn som 

undervisats med AR och barn som undervisats traditionellt, skulle bidra med viktig information 

angående teknikens nytta i området. 
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Bilagor 

Bilaga A. AEQ för förskolebarn 

1. Tyckte du att rundvandringen var väldigt tråkig? 

2. Blev du spänd och nervös på rundvandringen? 

3. Tycker du det är kul att lära dig nya saker? 

4. Tyckte du att rundvandringen var långtråkig? 

5. Var du rädd att du inte skulle förstå rundvandringen innan ni gick den? 

6. Såg du fram emot rundvandringen innan vi gick den? 

7. Tyckte du att rundvandringen var så tråkig att du inte ville vara med? 

8. Blev du lite rädd innan rundvandringen eftersom du inte riktigt förstod vad det 

var? 

9. Tyckte du att rundvandringen var så rolig att du gärna gör det igen? 

10. Tänkte du under rundvandringen på vad du skulle kunna göra istället? 

11. Var du orolig innan rundvandringen för att dina kompisar skulle förstå mer än 

du? 

12. Är du glad att du förstod hur rundvandringen gick till? 

13. Längtade du under rundvandringen till att det skulle vara slut? 

14. Var du rädd under rundvandringen för att säga fel, så du sa inget istället? 

15. Tyckte du att rundvandringen var rolig och ville du vara med? 
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Bilaga B. Kunskapstest 

Kunskapstestets utformning. På grund av copyright publiceras inte de bilder som användes. 

 


