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Sammanfattning 
I uppsatens har det gjorts en undersökning för att ta reda på hur barn och pedagoger uppfattar 

två varianter av en AR-applikation om prepositioner till barn i förskoleåldern samt vilken av 

dessa som förefaller vara mer pedagogiskt ändamålsenlig och vad detta i så fall kan bero på.  

En karaktär i form av draken Kim animerades och användes i AR-applikationen där den tappat 

sin mössa och behöver hjälp att hitta den. Barn och pedagoger på två förskolor fick först testa 

applikationen och medverkade sedan i gruppintervjuer och deltagande observationer.  

Resultatet visar att pedagogerna uppfattade AR-applikationens båda varianter som lämpliga 

för lek och även att de förefaller vara pedagogiskt ändamålsenliga. Barnen tyckte att båda 

varianter av applekationen var roliga att använda. Detta kan delvis förklaras genom att AR är 

en ny teknologi i förskolan och därför mer spännande än traditionella lekar. Draken Kim fick 

liv och kunde gå samt leta efter sin mössa. Barnen kunde genom läsplattans AR-teknik styra 

draken Kim att stå vart de än ville.  

 

Nyckelord: Augmented Reality, Prepositioner, Förskola, Lärande, Digitala verktyg 
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1 Introduktion 

I denna studie har två varianter av en Augmented Reality-applikation med temat 

prepositioner testats för att undersöka vilken av versionerna som eventuellt visar tendenser 

att vara mest funktionell till barn i förskoleåldern. Båda varianter handlar om draken Kim som 

har tappat sin hatt och behöver hjälp att hitta den. Med hjälp av en läsplatta och dess kamera 

kan deltagarna i Augmented Reality titta runt Kim för att finna hatten.  

Augmented Reality (AR) är en teknologi utvecklad för att gestalta information gentemot eller 

framför verkligheten via digitala medier som mobiltelefoner och läsplattor. Begreppet AR 

anspelar på att det som upplevs härigenom blir en förstärkt verklighet. Tekniken är så pass 

utvecklad att den redan används inom flera områden och för olika ändamål. Detta gör att 

Augmented Reality kan fungera också inom utbildning. För att testa en möjlig användning 

inom förskolan skapades det i projektet en 3D-karaktär som fungerar som del av ett 

hjälpmedel till AR-applikationen för deltagarna. Karaktären gestaltas könsneutral för att inte 

ge förstärkta stereotypiska mönster eller uppfattningar om vad som är typiskt kvinnligt eller 

manligt. Vidare kommer artefakten i studien skapas för att kunna användas i ett sammanhang 

av socialkonstruktivistisk teori.  

I förskolan arbetas det med att lära barnen en del av den kunskap som de behöver i dagens 

samhälle. Ett område de får lära sig om är hur prepositioner fungerar och hur de kan begagnas. 

Genom att de tillägnar sig dessa språkkunskaper ingår detta som en del av den 

socialkonstruktivistiska teorin. För studien har en kvalitativ undersökning använts för att 

besvara studiens frågeställning. I metoden har det gjorts intervjuer med frågor kring de två 

versionerna av applikationen för att få ett djupare svar om hur deltagarna tycker och tänker. 
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2 Bakgrund 

Dagens samhälle präglas inom flertalet områden av den digitala utvecklingen. Det pågår en 

ökande och samhällsförändrande användning av informationstekniken. De yngre 

generationerna har vuxit upp med tillgång till digitala verktyg och har därför en relativt hög 

vardaglig förmåga att använda dessa (Prensky 2001). Barn har tillgång till och använder 

informationsteknik på flera olika sätt. Det har även skett en dramatisk ökning av förskolors 

tillgång till och användning av digitala verktyg, som till exempel datorer och surfplattor. 

Barnen använder dessa medier allt oftare på egen hand i förskolan och förskolepersonalen 

använder dem som verktyg i barngruppen (Skolverket 2015). Digitala verktyg har ändrat 

förutsättningarna för utveckling av och skapat nya möjligheter inom undervisning. Enligt 

förskolans styrdokument Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 5) ska 

förskoleverksamheten lägga grunden för ett livslångt lärande. Vidare ska förskolan bidra till 

att barnen kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 

samhället behöver. I denna studie undersöks hur augmented reality kan fungera som ett 

lekfullt stöd åt förskolebarn att tillägna sig prepositioner. 

2.1 Augmented Reality 

En digital teknik som har utvecklats på senare år är Augmented Reality (förkortat AR). Squire 

och Klopfer (2007, s. 6) definierar AR som spel vilka kan spelas i den verkliga världen med 

hjälp av ett digitalt medium som skapar en fiktivt visuellt lager gentemot världen användaren 

lever i. AR kan användas för nöje, för att förhöja upplevelsen av användarens interaktion och 

syn på världen som hen lever i, men även för lärande.  

Med hjälp av olika teknologier kan det skapas verkligheter som är helt virtuella eller som 

lägger till information till användarens verklighet (Schmalstieg & Höllerer 2016, ss. 28–30). 

Ett fält som växer och uppmärksammas idag är Virtual Reality (VR) där användaren placeras 

i en virtuell värld skapad med hjälp av elektronisk information. Skillnaden i detta gentemot 

AR är att i VR är användaren under sin upplevelse helt innesluten i en virtuell värld medan i 

AR snarare är ett slags lager vilket läggs på den verkliga världen för att öka den information 

man kan se i den.  

Vidare beskriver Schmalstieg och Höllerer (2016, s. 2) att AR är något som kan skapa en mer 

direkt och automatisk koppling mellan den fysiska världen och elektronisk information. 

Författarna skriver även att i AR kan det skapas ett enklare användargränssnitt för en 

elektroniskt förstärkt fysisk värld. Med hjälp av denna teknologi menar de att potentialen är 

stor och kan ändra den syn vi har idag på hur vi utvecklar applikationer. Detta genom att AR 

kan lägga på ett lager framför oss som ger elektronisk information om världen (Schmalstieg & 

Höllerer 2016, s. 2). 

Schmalstieg och Höllerer (2016, s. 3) menar att det finns tre kriterier som gör att en 

applikation kan räknas som AR. Det första kriteriet är att AR ska kombinera det verkliga 

planet med det virtuella planet. Det andra kriteriet är att när applikationen använder AR ska 

den på något sätt lägga till information från det virtuella planet på det verkliga planet som till 

exempel genom att lägga till 3D figurer på det verkliga planet genom ett digitalt medium 

förslagsvis en läsplattas skärm. Det tredje kriteriet är att Användaren ska kunna interagera 

med AR i real tid och det ska kunna registreras i 3D.  
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Det finns idag spel som använder sig av AR för att skapa en roligare och större miljö som 

användare kan spela på eller inom. Ett exempel är Pokémon Go (Niantic 2016) där användaren 

kan gå runt och fånga fiktiva monster med hjälp av ett digitalt hjälpmedel i den fysiska världen. 

Detta kan jämföras med det Schmalstieg och Höllerer (2016, ss. 27–28) skriver om lekar och 

spel, genom AR kan användaren interagera med delar av sitt hus, sin omgivning och liknande 

för att göra den fysiska världen till en del av ett digitalt spel. 

Det finns olika sätt att digitalt förstärka upplevelsen av världen på. Beroende på hur 

utvecklaren skapar det digitala hjälpmedlet kan hen skapa en teknik som tar in det verkliga 

planet för att sedan förstärka detta med den elektroniska informationen (Schmalstieg & 

Höllerer 2016, ss. 40–42). I denna studies arbete kommer en applikation skapas som baseras 

på att användaren ser en animerad 3D-figur mot den verkliga bakgrunden genom en läsplattas 

kamera. Schmalstieg och Höllerer (2016, ss. 40–42) använder begreppet Video see-through 

och beskriver som att av den riktiga världen blir upptagen genom en videokamera, bilden 

processeras och kombineras med den elektroniska information, i det här fallet en 3D-figur 

som sedan presenteras till användaren. 

2.2 Prepositioner och AR i förskolan 

Enligt förskolans styrdokument Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 5) ska 

förskoleverksamheten lägga grunden för ett livslångt lärande. Vidare ska förskolan bidra till 

att barnen kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 

samhället behöver. I Lpfö (98 rev. 2016, s. 10) förklaras att förskolan ska tillåta barn tillägna 

sig samt får nyanser av en innebörd för begrepp samt samband för att kunna upptäcka nya 

sätt att förstå sin miljö. Det är viktigt att barnen får lära sig hur prepositioner fungerar men 

också hur de kan användas i olika situationer. 

Vidare är det även ett av förskolans mål att sträva mot att barnen får utveckla sin förståelse 

för rum, form, läge, rum och riktning och att utifrån detta lära sig och får en förståelse för hur 

prepositioner fungerar. Persson (2006, s. 89) menar att barn utforskar sin omgivning genom 

olika aktiviteter, de ser föremåls läge och rörelse. Vidare anser författaren att det är 

meningsfullt att upptäcka begrepp och så småningom utveckla språk som har med 

rumsuppfattning att göra. Rumsuppfattning inbegriper att kunna förstå, använda och utbyta 

information om var i rummet ett föremål eller barnet självt befinner sig i förhållande till 

omgivningen.  

Samuelsson-Pramling och Sheridan (1999, ss. 30–33) anser att allt lärande är 

erfarenhetsbaserat, målet är att förberedda barn för det okända genom att utgå från det kända. 

Enligt författarna ska barns lärande i förskolan främst handla om att utveckla en bred social 

kompetens och en kommunikativ kompetens. Vidare belyser Samuelsson-Pramling och 

Sheridan (1999, s. 78) att i kommunikation skapas mening och därmed är språket även 

nyckeln till matematisk förståelse. I samspel mellan barn och vuxen handlar det om att ge barn 

tillgång till den begreppsliga världen. Detta är i enlighet med Lpfö (98 rev. 2016, s. 6) som 

förklarar att förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö för att kunna stimulera 

barnen och utveckla deras sociala och kommunikativa kompetens.  

2.3 Karaktärsdesign för engagemang hos betraktaren 

3D-karaktären, draken Kim, presenteras genom utformningen och animationen som en 

levande emotionell och tänkande varelse. Den är mer än en figur, det vill säga, den är en 
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karaktär. Detta för att öka möjligheten att användare inom målgruppen, förskolepedagoger 

och barn i 4 – 5-årsåldern kan känna en emotionell koppling till karaktären. Detta är i linje 

med Vipsjö och Bergsten (2014, s. 83) som menar att, om betraktaren ska bli påverkad 

emotionellt, krävs att karaktärsskaparen utformar en karaktär som väcker intresse och 

engagemang. Författarna menar att skaparen, medvetet eller omedvetet, använder sig av 

psykologiska grepp i olika avseenden för att kunna uppnå dessa effekter. 

Enligt Disney-animatörerna Thomas och Johnston (1995) var serieskaparen Winsor McCay, 

en av de första som under tidigt 1900-tal skapade en animerad karaktär som uppvisade 

emotionella uttryck. Nämligen dinosaurien Gertie som exempelvis visade känslouttryck likt 

glädje och sorg. McCay upptäckte genom förfarandet att en karaktärs personlighet var möjlig 

att gestalta så att den nådde fram till publiken. Utifrån detta är det således av betydelse att vid 

animation skapa en karaktär som på olika sätt kan tilltala kommunikationsmottagaren 

(Thomas & Johnston 1995, s. 22). Det fasta utseendet, färg och form, har betydelse, men även 

möjligheten att visualisera dess känsloliv påverkar betraktare. Ovanstående teorier om hur 

man kan utforma en karaktär som väcker intresse och engagemang och sätt att arbeta kring 

karaktärsskapande är av betydelse under arbetsmetoden, då den könsneutrala 3D-

karaktärens utseende kommer utformas och animeras. 

2.4 Tidigare forskning 

Främst presenteras här vetenskapliga artiklar som tar upp olika studier om användning av AR 

i lärandesituationer för yngre barn, detta bland annat för att det ännu finns relativt få 

akademiskt skrivna böcker inom detta ämne.  

2.4.1 Engagemang och intresse genom AR  

Rasalingam, Muniandy och Rasalingam (2014) undersökte AR i förskolan i Malaysia. Detta 

gjordes genom att skapa en egen AR-applikation om olika djur som användarna kunde se i 

form av 3D-modeller när mobilapplikationen kände igen en 2D-markör. Genom observation 

kunde Rasalingam, Muniandy och Rasalingam (2014, ss. 35–36) se och förstå vad barnen 

tyckte om AR i förskolan. Studien visar att det finns ett intresse bland barn när det gäller 

lärande med stöd av AR. I detta sammanhang har även Tomi och Rambli (2013) skapat en AR-

applikation baserat på en lokal folkhistoria från Malaysia. Tomi och Rambli (2013, s. 125) 

skapade en bok med bilder som representerade olika element från en folkhistoria. AR 

applikationen används för att interagera med boken och spela upp en 3D-scen beroende på 

vad bilden och historien representerade. Syftet med undersökningen var att ta reda på om 

lärande genom AR kan skapa ett större engagemang för läsning och lokala folkhistorier. Tomi 

och Ramblis (2013, s. 129) studie visar att det finns ett intresse för AR och ett större 

engagemang från både barn och föräldrar, samt att det också kan finnas ett intresse för AR-

böcker hos förskolebarnen och förskolepedagogerna. Studien visar att den digitala 

applikationen kunde skapa ett större engagemang för det ämne som lärdes ut.  

2.4.2 Roligt lärande 

Zarzuela, Pernas, Martínez, Ortega och Rodríguez (2013) har undersökt hur AR kan användas 

i förskola i Spanien. Författarna beskriver hur de använde AR för att lära barn om olika djur. 

De ville testa hur AR kan stärka lärandet när det gäller igenkänning av djur och skapade dörför 

en AR-applikation om djur. Med applikationen fanns det frågor om de olika djuren som 

barnen skulle besvara. Studiens resultat visar att barnen i undersökningen lärde sig mer om 

djuren med hjälp av applikationen än genom traditionell väg som till exempel bilder i en bok. 
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Deras resultat visar även att barnen i undersökningen tyckte att detta sätt att lära sig på var 

både roligt och attraktivt, samt att det gav långvarig kunskap om djur. 

I Malaysia gjorde Rambli, Matcha och Sulaiman (2013) en undersökning där de testade att 

skapa roligt lärande (Fun learning) med hjälp av ett AR verktyg. Rambli, Matcha och 

Sulaiman (2013, ss. 214–215) tog fram en AR applikation för en dator med en webbkamera 

som skulle samverka med en alfabetsbok som de också skapade. De testade sin applikation på 

barn i 5–6-års åldern där de gav instruktioner för hur applikationen fungerade och lät sedan 

barnen var för sig testa. Det applikationen gjorde var att när webkameran såg en 2D-markör 

(en bokstav) visade den upp den bokstaven i en 3D-scen. Med 3D-scenen spelades också upp 

ett ljudklipp för att förstå hur bokstaven lät i ett ord. Genom observationer och 

enkäteundersökning visade Rambli, Matcha och Sulaiman (2013, ss. 216–217) att de flesta 

barnen i testet tyckte om detta sätt att lära sig på.  

2.4.3 Fördelar och nackdelar med AR 

Wu, Lee, Chang och Liang (2013) diskuterar genom en studie genomförd i Taiwan fördelar 

och nackdelar som kan finnas med att använda AR i utbildning. Wu m.fl. (2013, s. 43) menar 

att det är en fördel om AR kan användas för att förstärka lärandet. Med hjälp av AR kan 

användare interagera med en 3D-modell av ett objekt för att lättare kunna se objektet i sin 

helhet än bara en liten del av det. Vidare skriver Wu m.fl. (2013, s. 44) att AR kan användas 

som ett stöd för olika pedagogiska teorier. Dock menar Wu m.fl. (2013, ss. 46-47) att det kan 

finnas hinder när det gäller AR från både klassrummet och lärare. Exempelvis kan tidsbrist 

vara en nackdel, det är svårt att genomföra allt som behöver vara med i ett lärandemoment 

under en lektions tid. Enligt författarna behövs det mer studier för att vetenskapligt använda 

och utveckla AR-applikationer för utbildning. Wu m.fl. (2013, s. 48) föreslår ändå i sina 

resultat att man kan utveckla AR-applikationer som engagerar. Detta genom att användarna 

exempelvis kan få delta i simulationer eller rollspel. På det sättet ges barn mölighet att 

diskutera och utveckla sina kunskaper på en social nivå. Studien av Wu, Lee, Chang och Liang 

(2013) kan användas för att få en förståelse för hur och vad som behövs för att utveckla 

forskning kring AR och lärande.  

2.4.4 Animation och AR  

Thomas och Johnston tar i The Illusion of life: Disney Animation (1995) upp olika principer 

som kan användas för att förbättra en animation. Dessa arbetsbeprövade principer beskriver 

hur en rörelse kan påverka animationen för att exempelvis göra den mer trovärdig. Vidare 

beskriver Thomas och Johnston (1995, ss. 47-70) hur principerna fungerar och hur de kan 

appliceras på animationen. Priciperna är användbara i arbetet som stöd i skapandet av en AR-

applikation då den kan ge en förståelse för hur animationerna ska utvecklas. Några exempel 

på principerna författarna tar upp är, Squash and Stretch som förklarar att till exempel saker 

som en boll trycks ihop eller stretchas ut beroende på vad för rörelse som sker (Thomas & 

Johnston 1995, ss. 47-51) . Anticipation är att en förberedande rörelse skapas för att tittaren 

ska förstå vad som ska hända härnäst (Thomas & Johnston 1995, ss. 51-53). Followtrough är 

att alla rörselser inte sker samtidigt (Thomas & Johnston 1995, ss. 59-62).  

Även Schmalstieg och Höllerer (2016) tar upp hur AR fungerar men också hur det går till att 

skapa en AR-applikation. Författarna skriver att i AR kan det skapas ett enklare 

användargränssnitt för en elektroniskt förstärkt fysisk värld. Med hjälp av denna teknologi 

menar de att potentialen är stor och kan ändra den syn vi har idag på hur vi utvecklar 
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applikationer. Detta genom att AR kan lägga på ett lager framför oss som ger elektronisk 

information om världen (Schmalstieg & Höllerer 2016, s. 2). 

Författarna tar upp vad utvecklaren behöver förstå och göra för att kunna använda denna 

kunskap i praktiken. Detta kan fungera som en handbok i arbetet med att skapa AR-

applikationen då den kan ge en fingervisning om vad som behövs för att AR-applikationen ska 

fungera på ett tillfredställande sätt. 

2.4.5 AR som komplement till lärandet 

Bower, Howe, McCredie, Robinson och Grover (2014, s. 5) menar utifrån en littearturstudie 

som genomfördes i Australien att AR kan vara ett verktyg för att främja en pedagogisk 

affordance i form av att man lättare kan visualisera objekt som t.ex. molekyler eller planeter i 

en lärandesituation. Det gör det lättare för studerande att förstå hur olika element fungerar 

och vilka egenskaper dessa element har, vilket också är den ungefärliga innebörden i 

begreppet affordance. Vidare menar Bower m.fl. (2014, s. 6) att pedagogiska teorier såsom 

konstruktivism kan fungera som stöd vid användning av AR i lärandesituationer. Genom att 

använda AR kan studerande engageras på ett djupare plan med uppgifter och koncept genom 

det extra elektroniska informationslager som AR kan ge (Bower m.fl. 2014, s. 6).  

Bower m.fl. (2014, s. 13) redogör för hur AR har en stor potential inom utbildning men att det 

behövs mer forskning inom ämnet för att få en bättre förståelse för vad som behövs göras för 

att kunna tillämpa AR på bästa sätt. Med hjälp av denna studie kan erhållas en närmare 

förståelse för hur olika pedagogiska teorier kan appliceras i en AR-applikation. 

2.5 Teori och undervisningsansats 

I ett arbete med att ta fram en artefakt för en lärandesituaution och besvara studiens 

frågeställning är det av betydelse att använda sig av en vetenskaplig teori och en 

undervisningsansats. I studien har det valts att arbeta med en socialkonstruktivistisk teori och 

till en viss grad med undervisningsansatsen Game-based Learning (GBL). 

2.5.1 Socialkonstruktivism 

Snowman och McCown (2015, s. 349) beskriver socialkonstruktivism som att meningsfullt 

lärande sker när människor får använda sig av mentala verktyg inom sin kultur för att förstå 

något, till exempel för att förstå matematik eller språk. Mentala verktyg kan beskrivas som 

redskap eller metoder vilka ger förståelse för hur ett problem kan lösas. Vidare menar 

författarna att genom att få en möjlighet att använda dessa verktyg i konkreta situationer kan 

människor lära sig att utnyttja verktygen även i andra verkliga situationer. Genom öppna 

diskussioner mellan den som lär och den som lär ut kan mening skapas i företeelser som 

relationen mellan idéer, termer och processer men också hur kunskap kan appliceras till 

specifika situationer (Snowman och McCown 2015, s. 349). 

Till denna undersökning har det skapats en artefakt som delvis är utformad med stöd av 

socialkonstruktivistisk teori. Artefakten skapades som ett verktyg för lärande utifrån barns 

och förskolans lärandeuppdrag och villkor. Barngruppen i undersöknngen ingår i ett socialt 

sammanhang och får möjlighet att leka med artefakten, lek är en del av förskolans kultur. 

Detta är i linjen med förskolans läroplan där det står angivet att leken är viktig för barns 

utveckling och lärande, och att ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling 

och lärande ska prägla verksamheten i förskolan (Lpfö 98 rev.2016, s. 6). Wenneberg (2010, 
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s. 81) beskriver att kunskap är något som är skapat från sociala aspekter och faktorer. Vidare 

menar författaren att människan är en social produkt, det vill säga att den sociala kontexten 

påverkar vad vi som människor förstår och hur vårt seende på världen fungerar (Wenneberg 

2010, s. 71). Socialkonstruktivism pekar på att vår kunskap om världen i dag i hög grad 

kommer från tekniska färdigheter. Lärandet påverkas av användandet av teknik i barns sociala 

sammanhang och kulturella miljö. AR är en teknologi som kan förstärka verkligheten, detta 

gör att i den sociala kontexten kan tekniken användas för att förstärka och forma barns 

lärande.  

Wenneberg (2010, s. 12) beskriver att den omgivning som vi upplever också är något som är 

socialt konstruerat. Författaren menar att detta sker bland annat genom att språket påverkar 

både vår omvärldsuppfattning och vår kunskap (Wenneberg 2010, s. 12). I förskolan används 

språket för att lära, forma och ge ny kunskap till barnen. Detta gör att kunskapen redan i 

förskolan blir socialt konstruerad. Med hjälp av AR kan tekniken användas i undersökningen 

för att studera den sociala förståelsen och kunskapen som barnen får om prepositioner. Likt 

det Rasalingam, Muniandy och Rasalingam (2014) skriver kan socialkonstruktivistisk teori 

användas ihop med undersökningen för att skapa en applikation. Denna applikation utgår 

från den tidigare kunskap som barnen förmodligen redan har om prepositioner och lägesord 

eftersom enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev.2016, s. 10) ska förskolan sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förståelse för bland annat rum och läge. Applikationen fungerar 

därmed för barnen och pedagogerna som en plattform för vidare diskussion och 

meningsskapande för en gemensam kunskap.  

2.5.2 Game-based Learning  

Game-base learning (GBL) är en undervisningsansats för hur ett spel för lärandeändamål kan 

skapas. Plass, Homer och Kinzer (2015, s. 259) definierar ett GBL-spel som ett spel som har 

en klar definierad gameplay, det vill säga ett tydligt sätt att spela och på så sätt kan det fungera 

lärande. Vidare menar författarna att spel kan hjälpa barns kognitiva utveckling genom att 

aktivera deras mentala dispositioner och låta dem uppleva olika miljöer som man vanligtvis 

inte upplever i sin vardag. Mentala dispositioner kan tolkas som när ett barn leker eller låtsas 

som att ett suddgummi är en bil även om barnet vet att det inte är en bil. Detta att ett barn kan 

identifiera flera olika representationer av ett objekt gör att det symboliska tänkandet 

utvecklas. En anledning till att använda GBL är att genom spel kan spelaren engageras längre 

i lärandet genom ett antal olika mekaniker som motiverar personen att spela mer (Plass 

Homer & Kinzer. 2015, s. 260). Det som gör att det inte finns en bestämd teori som styr hur 

GBL ska skapas är faktumet att spel presenterar varierande läromiljöer med olika 

karaktäristiska drag och att de i många fall därför bör klassas åtskilda (Plass Homer & Kinzer. 

2015, s. 261). Detta och det faktum att alla spel är designade på olika sätt gör således att det 

inte kan finnas en klar och tydlig teori som definierar hur ett GBL-spel ska skapas. Dock finns 

det undervisningsansatser som beskriver hur olika spelmekaniker kan användas för lärande 

ändamål. På sätt och vis fungerar undervisningsansatsem GBL därmed på samma sätt som 

socialkonstruktivistisk teori, det finns inte heller inom denna enbart ett tema eller område den 

kan appliceras på. 

I denna studie förekommer i nuläget inga egentliga spelmoment, ingen spelmekanik på så vis 

att användare av appen exempelvis vinner eller riskerar att förlora, inga direkta belöningar 

utdelas, mer än de visuella underhållande erfarenheterna i AR. Det är snarare spelteknologin 

och dess användning inom pedagogik som studeras. Dock skulle det inte vara svårt att i 

framtida arbete lägga in moment i en app med temat prepositioner, där användare som till 
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exempel gör rätt eller väljer rätt, kommer vidare i appen, på ett sätt som liknar belöningar i 

ett spel. Genom variation och upprepning tillsammans med belöningar kan en GBL-design 

byggas in i tematiken. 
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3 Problemformulering  

I dagens samhälle utvecklas och används AR som nämnts ovan redan till många olika 

områden. Från spel till reklam till friskvård för att ta upp några exempel (Schmalstieg & 

Höllerer 2016, ss. 25–27). Men dock finns ännu mycket som kan utvecklas inom AR för att 

förbättra människors villkor och tillvaro. Likt det Bower m. fl. (2014, s. 13) skriver i sin artikel 

har AR stor potential inom utbildning men det saknas ännu forskning om hur det bäst kan 

användas inom området. Det som undersökts i denna studie är hur en AR-applikation som 

handlar om prepositioner likt exempelvis ”ovanför”, ”bakom” och ”under”, kan utvecklas för 

användning av pedagoger tillsammans med barn i förskoleåldern. Det har gjorts en 

jämförande studie med två varianter av AR-applikationen. Båda varianterna utvecklades som 

en form av game-based learning och för att kunna användas i ett sammanhang av 

socialkonstruktivistisk teori. 

Variant 1- 3D-karaktären letar: I denna version letar 3D-karaktären själv efter sin mössa. 

3D-karaktären dyker upp på skärmen när deltagaren skannar en symbol. Användaren håller 

här läsplattan stilla medan draken letar. Den kan då till exempel leta framför sig, bakom sig 

eller under sig. I animationen rör sig draken således mer själv här. Möjlig fråga, är denna 

variant enklare för barnen? 

Variant 2- deltagarna letar: I denna version av AR-applikationen får deltagarna hjälpa 3D-

karaktären att leta efter dess mössa. Karaktären dyker upp på skärmen när deltagaren skannar 

en symbol. Med hjälp av en läsplatta kan användaren sedan när draken finns på skärmen som 

en AR-figur, försöka titta framför, bakom, under den etc. Draken står hela tiden still ovanför 

den inskannade symbolen. Om tiden medger kan den animeras att följa användarens 

kamerarörelser och titta där denne tittar. Möjlig fråga, är denna variant roligare för barnen? 

Vid utvärderingen har båda varianterna först testats av pedagogerna. Detta för att få en bild 

av vilken version de uppfattar som bäst lämpad för barn i förskoleåldern. Applikationens båda 

varianter testades sedan av ett antal barn. Det intressanta i studien var att se om det fanns 

tendenser hos någon av varianterna till att vara mer pedagogiskt ändamålsenlig och vad detta 

i så fall kunde bero på.  

Frågeställning: 

• Hur uppfattar barn och pedagoger de två varianterna av AR-applikationen om 

prepositioner till barn i förskoleåldern? 

• Förefaller någon av dessa att vara mer pedagogiskt ändamålsenlig och vad kan 

detta i så fall bero på?  

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Praktiskt arbete och artefakt 

Till undersökningen skapades en artefakt för att främja insamlandet av data till utvärderandet 

av frågeställningen. Artefakten som producerades till arbetet består av två varianter av en AR-

applikation, med en 3D-karaktär (se Figur 1) och ytterligare ett föremål. Detta gör att i de två 

varianterna finns det skillnader i vad användaren kan göra med hjälp av applikationen. 
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Det vill säga: 

• att titta på när draken letar 

• att själv leta 

 

Figur 1. Tidig modell av 3D-karaktären Kim. 

Utgångspunkten är att genus inte har någon större betydelse i denna undersökning. Vid 

karaktärsutvecklingen har det varit av betydelse att försöka hålla figuren könsneutral för att 

låta deltagarna själva skapa en uppfattning om detta. I utvärderingen har det gjorts studier 

om tendenser som kommit upp under undersökningen. Karaktären har fått ett namn som kan 

ses som könsneutralt, Kim. En viktig del av uppbyggandet har varit att ge karaktären ett 

barnvänligt utseende. Även föremålet draken letar efter är skapad för att vara könsneutral. 

3.1.2 Kvalitativ undersökningsmetod 

Genomförande av intervjuer och deltagande obesrvationer 

För undersökningen gjordes det först en gruppintervju på en förskola (kallad förskola Ek) med 

två pedagoger. Därefter gjordes det en observation och en gruppintervju med fyra barn, en 

flicka och tre pojkar alla mellan 5 – 6 år. I en andra förskola (kallad förskola Björk) gjordes 

det först en gruppintervju med tre pedagoger. Därefter gjordes en observation och en 

gruppintervju med 4 barn, 2 flickor och 2 pojkar.  

Till pedagogerna och barnen har det ställts olika frågor under undersökningen. Dessa frågor 

har varit i linje med frågeställningen. Pedagogerna och barnen har intervjuats vid separata 

tillfällen för att få in data från de olika typerna av informanter. Detta för att underlätta arbetet 

med att sammanställa resultaten från båda parter. Bilaga 1 visar de intervjufrågor som använts 

när pedagogerna blev intervjuade. Som bilaga 1 visar har första delen av frågorna handlat om 
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hur de tidigare arbetat med digital teknik och hur de har arbetat med prepositioner/lägesord. 

Dessa frågor är av vikt då dessa kan visa vilken förståelse barnen har av digital teknik. Samma 

gäller med frågan om prepositioner, hur prepositioner har använts och vilken förståelse 

barnen har för dessa.  

Intervju som metod 

För att få svar på studiens frågeställningar har semistrukturerade gruppintervjuer och 

observation använts. Semistrukturerade gruppintervjuer har dels använts för att erhålla 

information om vad barn och pedagoger tycker och tänker och dels för att ge möjligheter för 

att kunna följa upp med frågor för att få djupare svar. Gruppintervjuer är enligt Wibecks (2015, 

s. 11) beskrivning när en moderator har samlat en grupp människor för att diskutera ett 

förbestämt ämne. Under diskussionens gång kan moderatorn lägga till nya aspekter till 

diskussionen. I denna intervjuform kan gruppen diskutera tillsammans för att komma fram 

till nya insikter och idéer (Wibeck 2015, ss. 51-52). Inför intervjuerna skapades frågor (se 

bilaga 1) som användes för att starta diskussionen och kunna leda den vidare, det vill säga 

förfarandet är en form av semistrukturerade intervjuer. Som Bryman (2011, s. 206) beskriver 

har intervjuaren i semistrukturerade intervjuer en uppsättning frågor som ska följa ett 

frågeschema, dock finns det utrymme för följdfrågor mellan frågorna för att få djupare svar. 

Detta gör att undersökaren kan få en utökad förståelse för vad deltagarna tycker. Dock när det 

gäller barn kan inte alla utrycka sig på samma nivå som en vuxen. För att göra det lättare för 

barnen att uttrycka sig gjordes en enkät med olika visuella känslouttryck i samband med 

intervjun som delades ut till barnen (se bilaga 2). Syftet var att barnen på ett enklare sätt skulle 

kunna visa vilken känsla de hade till uppgiften under undersökningen. Tanken var att detta 

sätt att svara kunde göra det enklare och roligare för barnen när de svarade på 

intervjufrågorna. 

 

Observation som metod 

Observation som metod har använts för att få extra information om hur barnen förhöll sig till 

och använde AR-applikationen. Genom observationerna kunde en förståelse erhållas för hur 

de reagerar på att en 2D-figur på papperet som skannas plötsligt får liv i animerad 3D. 

Observationen stödjer intervjuernas resultat kring vilken variant av AR-applikationen de 

upplever som roligast. I linje med det Bryman (2011, s. 262) skriver om deltagande 

observation kunde studien kartlägga olika beteenden som barnen gav uttryck för vid 

användningen av AR-applikationen. Observationsanteckningar fördes i samband med 

observationerna tillsammans med ljudinspelningar för att kunna utvinna mer data som kan 

stödja analysen av undersökningen. Efter att barnen testat AR-applikationen fick de delta i en 

gruppintervju. I denna gruppintervju fick barnen svara på frågor kring vad de tyckte om AR-

applikationens varianter. Pedagogerna fick använda artefakten men deras användning av 

båda varianterna observerades inte. De intervjuades efter användningen. Barnen både 

observerades och intervjuades. 

För studiens syfte och genomförande har en kvalitativ metod varit lämpligast. Både barn och 

pedagoger har behövt fysisk tillgång till läsplatta och appversioner för att kunna testa 

artefakten i rummet. En studie med slutna frågor i enkätform, exempelvis online, skulle 

förmodligen inte fungera särskilt framgångsrikt för detta ämne. En enkät till pedagoger, 

illustrerad med bilder från appversionerna, skulle vara möjlig att genomföra. Den skulle då 

kunna visa vad pedagogerna tror, men samtidigt blir deras uppfattning om appen mer osäker. 
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Deras svar skulle kräva en större föreställningsförmåga och fantasi från dem. Det skulle också 

vara svårt för frågeställaren att följa upp tankegångar med extra frågor som kan ge djupare 

svar från deltagarna. Observationsdelen skulle också helt utebli. 

3.1.3 Urval 

Urvalet för undersökningen har varit förskolor i olika kommuner i Västra Götaland. Detta för 

att kommunerna kan jobba olika med digitala läromedel, därför var det av betydelse att få med 

olika åsikter på hur sådana kan användas i pedagogiska lärsituationer. Urvalsmässigt skedde 

valet av två förskolor efter att de förskolorna svarade att de var intresserade av att vara med i 

studien. Från båda förskolan deltog pedagoger och barn i 4 – 5års ålder. Valet av barnen 

gjordes utifrån ett skriftligt medgivande från respektive vårdnadshavare. Denna årsgrupp har 

valts då de bättre kan uttrycka sig muntligt jämförelsevis mot de yngre årsgrupperna. 

Pedagogerna, två på den första och tre på den andra förskolan, alla kvinnor, testade 

applikationens båda varianter. Därefter genomfördes en gruppintervju. 

De två förskolor som deltog i undersökningen har olika avdelningar beroende på vilken ålder 

barnen har. Jag valde att i rapporten kalla förskolorna för, förskolan Ek och förskolan Björk. 

På förskolan Ek och på den avdelning som jag valt att kalla för avdelning Ekollon går det 21 

barn med tre pedagoger. I förskolan Björk på avdelning som jag väljer att kalla för avdelning 

Björkdungen går 19 barn med 3 pedagoger. Barnen som deltog i undersökningen var på båda 

förskolorna fyra, på förskola Ek avdelning Ekollon var det en flicka och tre pojkar, på förskola 

Björk och avdelning Björkdungen var det två flickor och två pojkar som testade applikationens 

båda varianter under observation. Därefter genomfördes en gruppintervju, där det i båda 

fallen fanns med en av pedagogerna som bakgrundsstöd. 

3.1.4 Analysmetod 

Svaren från undersökningen har sammanställts, analyserats och tolkats för att utröna likheter, 

skillnader och samband i deltagarnas preferenser. Det var av betydelse att se hur pedagogerna 

uppfattade varianterna av applikationen för att få en förståelse för hur både barn och 

pedagoger uppfattar AR-applikationen om prepositioner till barn i förskoleåldern. Samt vilken 

av dessa som eventuellt förefaller vara mer pedagogiskt ändamålsenlig och vad detta i så fall 

kan bero på.  

3.1.5 Etik 

I undersökningen togs det hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Ett 

informationsbrev skickades till förskolecheferna och till förskolorna, se Bilaga 3. I linje med 

det Bryman (2011 s. 131) anser om informationskravet, innehöll brevet information om 

undersökningens syfte samt vilka moment som skulle komma att ingå och en förfrågan om 

deltagande i undersökningen. Om en förskola ville delta i undersökningen tog de kontakt via 

mail med mig som undersökare och därefter bestämdes ett datum för när jag och förskolans 

pedagoger skulle mötas. Informationsbrev skickades även till vårdnadshavare (se Bilaga 4). 

Brevet innehöll information om undersökningen och en önskan om skriftligt medgivande från 

barnens vårdnadshavare. Det informerades även att pedagogerna och barnen hade rätt att 

lämna undersökningen när de ville utan någon anledning om de så ville. 

Vidare är all personliga data som samlats in i undersökningen konfidentiell så att bara 

behöriga får se de data som tagits fram. Deltagarna är garanterade anonymitet. Deltagarnas 

integritet bibehålls genom studien på ett forskningsetiskt plan.  
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3.1.6 Validitet och Reliabilitet 

I enlighet med Kihlström (2012, s. 231) kan validitet förklaras som giltighet, det vill bland 

annat säga att forskaren undersöker det som avses att undersökas. I studien har fem 

pedagoger samt åtta barn från två olika förskolor intervjuats, detta gör att studiens reliabilitet 

ökar, jämfört med om exempelvis enbart en skola testats. Dock ska det tas i åtanke att 

pedagogerna och barnen som deltagit inte representerar alla pedagoger och barn i förskolan. 

De svar som erhölls från intervjuerna var avgörande för att syftet med studien och dess 

frågeställning skulle kunna besvaras. Kihlström (2012, s. 231) menar att med hjälp av 

triangulering, det vill säga att man använder flera metoder tillsammans ökar studiens 

validitet. Genom intervju med stöd av observation kan studiens validitet öka. Det är då av 

största vikt att frågorna i intervjuerna är de rätta. Med hjälp av frågor som är relevanta och 

med rätt metod ökar studiens giltighet. Besvarar de svar som samlats in studiens syfte och 

frågeställning betyder det att validiteten säkras.  

Reliabilitet är att studien och de resultat som tas fram i studien är trovärdiga och korrekt 

utförda. Kihlström (2012, s. 232) menar att en studies reliabilitet ökas exempelvis ifall 

undersökaren på samma sätt som gjordes, spelar in de svar som deltagarna avger. Detta gör 

att inget missas som det kan göras när man bara skriver ner svaren. Genom att spela in svaren 

blir det lättare att minnas vad som sagts i en intervju samt det är lättare att höra ifall det har 

ställts ledande frågor till deltagarna. Vidare är reliabilitet att en forskare ska kunna använda 

samma tillgångavägsätt, material och metod för att få reliabelt resultat vid varje 

datainsamlingstillfälle (Wibeck 2010, s. 143). 
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4 Projektbeskrivning  

Till undersökningen har det skapats en artefakt i två varianter, att använda för att få fram svar 

till studiens frågeställning. För arbetet har det valts att använda en karaktär som liknar en 

drake. Detta för att begagna en figur som barn är förtrogna med eftersom den liknar kända 

karaktärer som exempelvis Bolibompadraken (Bolibompa 1999) och Mumintrollen (Jansson 

1945). Slutligen har det i undersökningen använts litteratur inom AR-teknologin för att bättre 

förstå hur en AR-applikation kan skapas. 

4.1 Artefakt och arbetsmetod 

4.1.1 Karaktärsanalyser 

Inför arbetet med att skapa en artefakt som passar till undersökningen har det gjorts visuella 

studier av medium som barnprogram, spel eller tidigare vetenskapliga artiklar. Detta för att 

erhålla en förståelse för hur en karaktär bör utformas för att engagera barn i förskoleåldern. I 

detta arbete har det använts inspiration från två olika karaktärer för att utforma 

undersökningens karaktär.  

För att skapa en karaktär som är anpassad för barn är det av betydelse att få en förståelse från 

tidigare skapelser gjorda för och uppskattade av barn om hur dessa karaktärer är designade. 

Även om karaktärer förmodligen skulle kunna skapas på andra mer nyskapande sätt så är 

tanken i detta arbete att barnen ska äga en förförståelse för karaktärsutformningen. I arbetet 

med karaktären har det använts två inspirations-karaktärer, Mumintrollet (Jansson 1945) och 

Bolibompadraken (Bolibompa 1999). Figur 2 visar hur en gestaltning av Bolibompadraken 

kan se ut. I denna är det många former som är markerat runda med ytterst få spetsiga former 

förutom vid tänderna och klorna. Vidare saknar Bolibompadraken vingar vilket gör att figuren 

också påminner om en dinosaur. 

 

Figur 2. Bolibompadraken (Visit Sundsvall 2015). 

Idag är Bolibompadraken (1999) ett transmedialt fenomen, något som gått från ett medium 

till mer än ett annat. I linje med vad Karin Kukkonen (2013, ss. 73-74) beskriver gällande 

konvergenskultur sträcker sig Bolibompadraken från ett medium till flera andra. Den finns i 
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många olika medium för barn, från tv-program till spel och böcker. Detta gör att 

Bolibompadraken är något som svenska barn med viss säkerhet kan stöta på under sin 

uppväxt. Trots att Bolibompadraken finns i olika media så finns det en trohet till originalet 

mellan dessa olika medium. Kukkonen använder begreppet ”fidelity” (2013, s. 80), det vill 

säga hur troget ett verk är till originalet – även om det gestaltas i ett nytt medium. I tecknad 

form har Bolibompadraken blivit representerad likt i Figur 2, som en stor grön och gul drake, 

med stora runda ögon, trekantiga inte särskilt spetsiga taggar på ryggen (syns dock inte i just 

denna bild), stora runda former för magen, benen och svansen. De enda någorlunda spetsiga 

detaljerna som Bolibompadraken har är tänderna i munnen och klorna på händer och fötter. 

I många av de olika medium som Bolibompadraken (1999) finns i visas den som en snäll och 

hjälpsam karaktär. I de flesta exemplen är det för att hjälpa barn i ett spel eller sjunga med i 

olika sånger som ska hjälpa barnen att förstå olika saker i sin omgivning (svtplay 2006). 

Den andra karaktären som använts till inspiration är som nämnts Mumintrollet (Jansson 

1945) som Figur 3 visar. Mycket likt Bolibompadraken (Bolibompa 1999) är många av 

Mumintrollets former runda men skillnaden här är att Mumintrollet saknar spetsiga former i 

form av klor eller vassa tänder. Öronen är relativt spetsiga, men inte hotfullt. 

 

Figur 3. Mumintrollet (Jansson 1945). 

Mumintrollet (Jansson 1945) förekommer i många medium. Likt Bolibompadraken finns det 

flera böcker, filmer, tv-serier och radioprogram där tittarna och lyssnarna får se och höra om 

de olika äventyren Mumintrollet och hans familj får uppleva. Även i detta finns det en 

originaltrohet (fidelity) i linje med Kukkonens ord (2013, s. 80). Likt det hon (2013, ss. 73–

74) beskriver som konvergenskultur sträcker sig historierna om Mumintrollet över flera olika 

medium vilket gör att karaktären återkommer på ett transmedialt plan i böcker, filmer, tv-

serier och radioprogram. Mumintrollet (Jansson 1945) visas som någon som är nyfiken på sin 

omgivning men som inte riktigt vågar ge sig ut i världen för ett eget äventyr. Mumintrollet är 

snäll mot alla, artig samt väluppfostrad, vilket gör att han är en karaktär som många barn kan 

lära sig att tycka om. Dessa två karaktärer; Bolibompadraken och Mumintrollet användes som 

nämnts till grund för att i detta arbete skapa en karaktär som kan passa för barn i 

förskoleåldern. I en senare del, se del 4.1.2 och del 4.1.3, kommer det redogöras för hur dessa 

karaktärer har använts i skapandet av karaktären i denna undersökning. 
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Former 

I en studie om form såg Larson, Aronoff och Stearn (2007) hur olika geometriska former 

påverkar hur snabbt en person uppfattar något. I studien kom de fram till att trianglar, vända 

nedåt är det som en person uppfattar snabbast. Det visade sig även att av de vanligaste 

geometriska formerna så kan en triangel med nedåtpekande spets uppfattas som mest hotfull. 

Vidare visades det sig i resultaten att runda former var det som en person upptäckte bland det 

sista. I karaktärerna i Figur 2 och Figur 3 är det få eller inga trianglar som är vända nedåt eller 

som är markerat spetsiga. Detta kan göra att Bolibompadraken (Bolibompa 1999) och 

Mumintrollet (Jansson 1945) uppfattas se mer vänliga ut. Denna kunskap kan ge en viss 

förståelse (inte all) hur dessa karaktärers former kan användas i skapandet av en karaktär.  

Empati 

En viktig del av artefakten och karaktären är att det behövdes skapas möjlighet till empati för 

karaktären. Lim (2017) tar upp vikten av empati till en karaktär i ett spel. Lim (2017, s. 123) 

menar att då spel är ett interaktivt medium skapas det ett slags socialt band mellan spelets 

karaktär eller karaktärer och spelaren. Vidare menar författaren att empati är viktig för 

lärande-miljöer. Empati för en karaktär i ett spel vars mål är att lära ut är viktig för att kunna 

utveckla förhållandet mellan den pedagogiska agenten och elev/spelare (Lim 2017, s. 123). Det 

denna studie visar är hur empati för en karaktär kan göra att en person kan påverkas i sitt 

beteende i ett spel men också i sin omgivning (Lim 2017, s. 126).  

Genus 

I den research som har gjorts i studien har genus funnits med som en medvetenhetsfaktor 

inför utformningen av karaktären. Skapandet av karaktären har tänkts vara i linje med 

förskolans styrdokument Lpfö (98 rev. 2016, ss. 4-5), som tar upp hur verksamheterna ska ha 

ett etiskt förhållningssätt och att förskolan ska motverka ett ogenomtänkt upprepande av 

traditionella könsmönster och könsroller, samtidigt som det är viktigt att de vuxna som finns 

i barns omgivning ge barn möjlighet att stärka egna upplevelser och tankar. Detta för att vuxna 

är de som kan forma och ändra ett barns syn och värderingar om genus och människosyn 

(Lpfö 98 rev. 2016, s. 4). I denna undersökning har det varit viktigt att skapa en karaktär som 

är könsneutral där barnen själva får bestämma vilket kön den tillhör. Drakens namn Kim är 

ett exempel på ett försök att göra draken könsneutral.  

Animationsprinciper 

För att skapa en animerad karaktär som känns trovärdig är det viktigt att skapa rörelser som 

känns verkliga för karaktären. I arbetet med att skapa animationerna för draken har det varit 

användbart att utnyttja Disneys animationsprinciper (Thomas och Johnston 1995). Som 

tidigare beskrivits i del 2.4 Tidigare Forskning, beskrivs det hur dessa kan tillämpas för att till 

synes ge en karaktär mer liv när den rör sig. För att kunna ge en karaktär mer liv har principen 

followtrough använts för att skapa en känsla av att alla kroppsdelar inte rör sig samtidigt, på 

ett statiskt sätt (Thomas och Johnstons 1995, ss. 59–61). Vidare har principen Arcs använts 

för att se till att alla rörelser som draken gör är rundade för att ge draken mer biologiska 

rörelser än robotiska (Thomas och Johnstons 1995, ss. 62–63). Slutligen har principen Pose 

to pose använts för att effektivisera skapandet av animationerna (Thomas och Johnstons 1995 

ss. 56–58). I denna princip ska animatören först skapa de nyckel-poser som karaktären ska 

göra. Därefter fylls det i med mer detaljer mellan dessa nyckel-poser.  
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Augmented Reality 

Schmalstieg och Höllerer (2016, s. 123) beskriver användandet av markörer när det skapas en 

AR-applikation som till exempel vid användning av en mobils kamera för att skanna en bild 

(kodad bild). Detta är i linje med det de beskriver som Video-see Through, där en kamera först 

visar en bild från den omgivande verkliga världen för att sedan förstärka den upplevelsen när 

den lägger till en förprogrammerad figur som hämtas från appen på kamerans skärm 

framför/på bilden av världen (Schmalstieg och Höllerer 2016, ss. 40-42). Förståelsen för 

denna process har gjort det lättare att begripa hur app-arbetet skulle läggas upp.  

4.1.2 Designprocess  

Artefakten som användes i undersökningen är tvådelad, detta för att kunna jämföra vilken av 

dessa två varianter som fungerar bäst för pedagoger och barn i förskoleåldern. I arbetet 

skapades det en karaktär med hjälp av referenser som Bolibompadraken (Bolibompa 1999) 

och Mumintrollet (Jansson 1945). Valet med att ha en drake som karaktär för denna 

undersökning kommer från att det behövdes en karaktärstyp som kan ses som neutral idag. 

Många barntillvända medier använder sig av djur, vissa av dessa använder sig kanske av 

drakar som är elaka eller skrämmande, men det finns även flera drakar som är snälla. I film- 

och tv-serien How to train your dragon (Dreamworks Animation 2010) finns båda varianter. 

Det var viktigt att för detta projekt skapa en karaktär som barnen lätt skulle kunna känna igen 

och känna en viss empati för. 

I början av arbetet gjordes det skisser på papper, Figur 4 visar en tidig version av hur draken 

kunde se ut. I Figur 4 är Bolibompadraken (1999) använd för att få till en kropp som passar 

en till förskolebarn utformad drake medan ansiktet och huvudet är inspirerade av 

Mumintrollet (Jansson 1945).  

 

Figur 4. Tidig skiss på Draken. 

Under detta skede bestämdes det att draken skulle vara genusneutral samt att den skulle heta 

Kim. Detta gjordes för att vara i linje med Lpfö (98 rev. 2016, s. 5), där det står att barn själva 

ska kunna få stärka sin egen bild av genus. För att kunna skapa AR-applikationen var det 

sedan viktigt att skapa en 3D-representation av draken. I linje med det Höllerer och 
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Schmalstieg och Höllerer (2016) beskriver, att läsplattan fångar en bild eller en markör med 

sin kamera och lägger till den extra information som ska visas på läsplattans skärm framför 

den verkliga världen. Med hjälp av skisserna som Figur 5 visar utformades en 3D-

representation av draken (Figur 6) som kunde användas i skapandet av AR-applikationen. När 

3D-modellen var klar skapades det ett animationsskelett till den. Med hjälp av detta skelett 

kunde det skapas animationer till de två varianterna av AR-applikationen.  

 

Figur 5. Referens av draken till 3D modell. 

 
Figur 6. Den slutgiltiga modellen med sin gula mössa. 

 

I linje med frågeställningen har det skapats två olika varianter av en AR-applikation. I den 

första varianten letar draken själv efter sin mössa för att slutligen hitta den och sätta på sig 

den. I den andra varianten letar barnen själva efter mössan i applikationen. I arbetet med de 

två varianterna har det skapats passande animationer. För att skapa dessa animationer 
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behövdes det bestämmas vilka prepositioner som skulle användas. I applikationen behövde 

det finnas en viss utmaning för hittandet av mössan för att det inte skulle bli tråkigt för snabbt. 

Carr (2006, ss. 56-57) beskriver flow som ett tillstånd som spelare kommer in i, när 

utmaningen varken är för svår eller för enkel, samtidigt som spelandet utmanar färdigheter 

på en lagom nivå. Detta gjorde att prepositioner som ovanpå, under och bakom valdes i 

arbetet. Dessa prepositioner bedömdes ge lagom utmaning som behövdes för att 

applikationen inte skulle tappa deltagarnas intresse. 

Skillnaden mellan animationerna är att: 

• I den första varianten, där draken letar efter mössan, är animationerna skapade för att 

ge lite mer liv till draken. I denna animation går draken runt och letar efter mössan 

och det slutar med att draken hittar huvudbonaden och sätter på sig den. 

• I den andra varianten, när barnen själva ska leta efter mössan, står draken still och 

barnen letar. 

Tanken med dessa varianter är att barnen ska göra olika saker beroende på vilken variant som 

används. I den första varianten, där draken själv letar, är tanken att deltagarna ska berätta 

med ord (för pedagog) vad som händer med mössan och draken. För den andra varianten är 

det tänkt att barnen ska leta efter mössan och samtidigt när de ser den berätta (för pedagog) 

var den är någonstans.  

För att skapa AR-applikationen, användes spelmotorn Unity (Unity Technologies 2005). 

Detta valdes för att det finns tidigare dokumentationer om hur man kan skapa en AR-

applikation med denna programvara.  

4.1.3 Tekniska val 

För att skapa skisserna och markörerna för AR-applikationen, har det valts att använda Adobe 

Photoshop (Adobe Systems 2016). Det finns dokumenterat hur man skapar markörer för AR-

applikationer. Detta kan också göras i andra bildbehandlingsprogram. För 3D-modellering 

och animering har Autodesk Maya (Autodesk, Inc. 1998–2018) använts. 

För att skapa animationerna har Disneys animations-principer använts som arbetsmodell för 

att göra dem relativt sett levande och attraktiva (Thomas & Johnston 1995, ss. 47–69). Dessa 

animations-principer är sedan länge beprövade då de används (mer eller mindre) i de flesta 

animationer som görs idag. Med hjälp av dem kan en animation friseras för att ge intryck av 

liv och trovärdighet. 

Tomis och Ramblis (2013, s. 129) studie visar att det finns ett intresse för AR. Men även att 

det blev (i deras studie) ett större engagemang från både barn och föräldrar för lärandet om 

siffror. Samt att det kan finnas ett intresse för AR kopplat till böcker hos förskolebarnen och 

förskolepedagogerna. Deras arbete visade att den digitala applikationen kunde skapa ett större 

intresse för det ämne som var tema. Med inspiration från detta har det för denna studie 

skapats två utmaningar som tänktes väcka intresse hos deltagarna. Detta är också i linje med 

det resonemang Rasalingam, Muniandy och Rasalingam (2014, s. 33) för om hur AR fungerar 

som ett medel för att tillhandahålla en upplevelse och som platsbaserat lärande för elever, 

barn eller studenter. Likt deras AR-applikation så visar Figur 7 (nedan) hur en läsplattas 

kamera kan skanna en 2D-bild för att generera en 3D-modell (draken Kim) på skärmen. 
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Vidare beskrev Rasalingam, Muniandy och Rasalingam (2014, s. 37) just att barnen tyckte det 

var roligt att se hur en 2D-representation på papper fick liv och rörde sig på läsplattans skärm. 

Denna förståelse har i studien använts för att skapa egna 2D-representationer av karaktären 

Kim som markörer. Detta med förhoppning om att deltagarna i denna undersökning ska finna 

detta intresseväckande när karaktären går från en 2D-representation till en animerad 

”levande” 3D-karaktär. 

 

Figur 7. Bild på hur läsplattan och AR-applikationen lägger till information ovanför 

omgivningen på skärmen. 
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Artefaktens varianter 
I arbetet har det skapats två varianter av en AR-applikation som använts för att besvara 

studiens frågeställning. 

Figur 8. Första varianten där draken rör sig runt mer och letar själv. Barnen skulle i denna 

app-version berätta vad som händer med Kims mössa.  

Variant 1. Här fick barnen berätta om vad som hände med mössan för 

pedagogen/testledaren. I denna variant rör sig Kim runt och letar efter sin mössa. Användaren 

håller här läsplattan stilla medan draken letar. I slutet hittar Kim mössan och sätter på sig 

den. Figur 8 ovan visar hur det såg ut för barnen när de skulle berätta om vad som händer med 

mössan. För båda varianterna har samma prepositioner använts. Bilderna i figur 8 visar de 

olika prepositionerna bakom, under och över. 
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Figur 9. Andra varianten där barnen skulle berätta för Kim som står still var draken kan 
hitta sin mössa.  
 
Variant 2. Här fick barnen berätta för draken Kim vart hen kan hitta sin mössa. I denna 

variant står Kim stilla på en plats och tittar runt sig. Användaren kan i denna version röra 

läsplattan mer för att finna mössan och hjälpa Kim. Figur 9 visar vilka prepositioner som har 

använts. Den första bilden visar när mössan är bakom Kim (på svansspetsen). Den andra 

bilden är när mössan är under Kim. Den tredje bilden visar när mössan var (relativt högt) i 

luften ovanför Kim.  

 

4.1.4 Sammanfattning av projektprocess 

Det viktigaste i skapandet av AR-applikationen har varit att gestalta en karaktär som kan 

skapa intresse hos barnen för lärande om prepositioner. Med hjälp av detta intresse är målet 

att framkalla ett lärande som barnen kan tycka är roligt och kunskapsberikande. Att se en 

karaktär först på en bild i 2D, få liv som en 3D-karaktär på läsplattans skärm kan göra 

upplevelsen intresseväckande och skapa ett roligare lärande för förskolebarnen. 

Den socialkonstruktivistiska teorin har varit ett stöd vid formandet av artefakten främst för 

hur den ska kunna skapas till att användas i lärandet av prepositioner. Att förstå tankarna 

inom teorin har hjälpt till att skapa en förståelse för hur kunskap kan skapas och formas med 

hjälp av sociala interaktioner. Därmed handlar skapandet av en artefakt som den här appen 

om mer än draken och animerandet och tekniken i sig. Det är också frågan om hur 

animationerna ska utformas för att fungera till de två varianterna på plats i förskolan med 

pedagoger och barn. 



23 
 

 

Figur 10. Ur version 1. När draken Kim ska leta och barnen berättar för pedagoger/testledare 

vad som händer i scenen, då krävs en viss typ av animationer, med kroppsspråk och mimik 

som passar till situationen. En situation där Kim helst ska framstå som levande för barnen. Av 

Disneys animationsprinciper har här främst använts Followtrough för att skapa en illusion 

för att Kims armar och svans inte rör sig på en och samma gång (Thomas och Johnstons 1995, 

ss. 59-61). Det blir mer dynamik och naturlighet när rörelserna följer på varandra i kroppen. 

 

Figur 11. Ur version 2. När barnen tänktes prata till draken och berätta för den var mössan 

finns utförs en annan form av tänkt interaktion och animationer som skapas därefter. Även 

här ska Kim helst ska framstå som levande för barnen – inte minst för att de ska vilja bry sig 

om att hjälpa draken. Av Disneys animationsprinciper har här som vid figur 10 använts Arcs 

för att göra rörelserna mer bågformade för att ge animationen en mer organisk trovärdighet 

(Thomas och Johnstons 1995, ss. 62–63). Skelettleders form gör att rörelser blir bågformade. 
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I båda varianter behövde drakens rörelser och mimik visa att den är en tänkande levande 

varelse som har ett behov, eller en önskan (Vipsjö och Bergsten 2014, Thomas & Johnston 

1995). Den letar efter något bestämt. Genom att detta görs visuellt och levande för barnen 

uppfylls målet att skapa intresse. Om barnens intresse väcks och bibehålls blir möjligheten att 

det pedagogiska syftet också uppfylls större. I det här fallet handlar det om prepositioner. Att 

barnen får en rolig möjlighet att på ett lekfullt sätt träna sig i användandet av prepositioner. 

Eftersom studien är något av en förstudie finns ännu inte något uttestat lärande genom spel i 

artefakten. Det handlar än så länge mer om test av ett möjligt lärande genom användning av 

spelteknologi. Dock kan det relativt lätt i nya versioner i framtida arbete läggas till någon form 

av enklare belöningssystem som i sin tur kan bidra till mer engagemang och ett mer genuint 

spelbaserat lärande (GBL). 
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5 Utvärdering 

I denna studie har två varianter av en Augmented Reality-applikation med temat 

prepositioner testats tillsammans med pedagoger och barn i förskolan. Båda varianterna 

handlar om draken Kim som tappat sin mössa och behöver hjälp att hitta den. Med hjälp av 

en läsplatta och dess kamera kunde testdeltagarna genom Augmented Reality-teknik titta 

”ovanför”, ”bakom” och ”under” Kim för att finna mössan.  

5.1 Presentation av undersökning 

Studien har jämfört två varianter av AR-applikationen. Båda varianterna utvecklades tänkta 

att kunna användas i en form av game based learning. 

I variant 1 tittade testdeltagarna på när 3D-karaktären själv letade efter sin mössa. 

Användaren tänktes här hålla läsplattan stilla medan draken Kim letade. Barnen fick berätta 

för pedagogen vad som hände. 

I variant 2 letade testdeltagarna efter mössan. Med hjälp av läsplattan kunde användaren 

försöka titta ovanför, bakom och under draken Kim, som stod stilla. 

Vid utvärderingen testades båda varianter först av pedagogerna och därefter av barnen på två 

olika förskolor. Målet med studien var att testa om någon av varianterna tenderade att 

uppskattas mer av pedagoger och barn. Syftet var att i så fall försöka konstatera varför. 

5.1.1 Intervjuer och observation 

Undersökningen genomfördes på två olika förskolor. Pedagogerna, två på den första och tre 

på den andra skolan, alla kvinnor, testade applikationens båda varianter. Därefter 

genomfördes en gruppintervju. Barnen var på båda förskolorna fyra, på skola ett var det en 

flicka och tre pojkar, på skola två var det två flickor och två pojkar som testade applikationens 

båda varianter under observation. Därefter genomfördes en gruppintervju, där det i båda 

fallen fanns med en av pedagogerna. 

Den tid som varje intervju tog var cirka 20 minuter lång. Alla dessa intervjuer blev också 

transkriberade i ett dokument som redovisar vad varje deltagare svarade till varje fråga under 

intervjuernas gång. Detta dokument blev 10 sidor långt men innhåller ordagrant vad varje 

deltagare sagt.  

Observationer som gjordes tog vardera cirka 30 minuter. Under tiden som observationerna 

anfördes anteckningar som senare sammanställdes till ett dokument som blev 2 två sidor 

långt.  
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5.2 Resultat 

Denna del redovisas i två avsnitt: Det första avsnittet redovisar resultatet från 

gruppintervjuerna. Det andra avsnittet redovisar resultatet från de deltagande 

observationerna som gjordes. 

Gruppintervjuer 

I detta avsnitt redovisas de resultat som har hämtats in genom gruppintervjuerna. 

Gruppintervjuerna har gjorts med två pedagoggrupper och två barngrupper från två olika 

förskolor. I avsnittet redovisas resultaten i två delar, först det pedagogerna svarade därefter 

barnens svar, detta för att senare gå igenom likheter som kan finnas i svaren mellan 

pedagogerna och barnen.  

5.2.1 Pedagogintervjuer 

Del 1 
Digitala verktyg i lärande situationer 
Under intervjuernas gång har pedagogerna svarat på hur de tidigare använt sig av digitala 

verktyg i förskolan. Under intervjuerna angav pedagogerna på avdelning Ekollon att de 

använder olika digitala verktyg som läsplatta, QR-koder och projektor, som följande citat 

visar: 

Pedagog 1: Vi använder ju, vi söker ju upp grejer, använder appar. 

Pedagog 2: Ipad projektor 

Pedagog 2: Bluebot, vad har vi mer? QR koder 

Pedagog 1: QR koder ja 

Pedagog 2: Dom är via paddan 

Pedagog 1: Sedan har vi wifi puckar. 

Citaten visar att pedagogerna och barnen på avdelning Ekollon är vana med digitala verktyg i 

lärandesituationer. Detta till skillnad från den andra gruppen pedagoger i avdelning 

Björkdungen, som berättade att de knappt använder digitala verktyg i lärandesituationer: 

Pedagog 3: Just nu alltså? 

Pedagog 3: Inte så mycket, jag vet inte, lite ipad, spel 

Pedagog 4: Det är det att vi vill lära oss, det är ju det, vi, jag hade inte 

kunskapen om det och så men man har mer vilja än kunskap eller intresse 

att få in det i lärsituationer för barnen.  

Pedagog 5: barnen använder ju ipad för att ta lite foton eller kort. 

Pedagog 4: mhm  

Pedagog 5: På grejer de har gjort och så som man kan titta på efteråt men 

annars är det inte mycket.  
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Detta visar att användningsgraden av digitala verktyg i lärandesituationer och i förskolan kan 

variera. Skillnaden mellan dessa förskolor är hur de använder digitala verktyg. Den första 

förskolans pedagoger använder sig av flera olika digitala verktyg i lärandet medan den andra 

förskolans pedagoger använder sig av läsplattan som ett verktyg för leken. Dock kan det tas i 

beaktande att båda förskolor i övrigt lär ut i stort samma saker till barnen. Dock att det kan ha 

gjorts olika val om vilka metoder som det ska satsas på. 

Prepositioner och lägesord 
Den andra frågan handlade mer om hur pedagogerna tidigare har jobbat med prepositioner 

eller lägesord. I förskolan kan båda begreppen användas på olika sätt beroende på vilket ämne 

som tas upp. De kan användas i antingen matematik eller språk eller så kan det användas i 

båda. Det den första gruppen av pedagogerna använde prepositioner eller lägesord för var 

enligt dem:  

Pedagog 1: dels så gör vi det i vardagssituationer, tillsammans med 

barnen alltid att vi tänker på hur vi pratar och hur vi förklarar och så. 

Sedan har vi när vi har samlingar, när vi läser böcker och  

Pedagog 2: det kommer hela tiden, det är nog en naturlig del tror jag  

Pedagog 1: hmm, och det är språkutveckling eller språk vi vet när vi jobbar 

med språk och när vi jobbar med matte. Så jobbar vi mycket med det.  

För den första pedagoggruppen dyker det ofta upp vardagssituationer och som en naturlig del 

av samtalen pedagogerna har med barnen, prepositioner och lägesord använts både i språk- 

och matematikundervisning. På ett liknande sätt har den andra gruppen av pedagoger använt 

sig av prepositioner och lägesord för både matematik och språk, som citaten nedan illustrerar:  

Pedagog 3: De gör man ju hela tiden man benämner i, ja, man arbetar inte 

med det just nu det här men man gör ju det hela tiden, man tar på sig och 

äter och hej och hå.  

Pedagog 4: det är ju även, alltså språklekar, kommer det ju in i, ramsor 

alltså, matte, sagor alla dom här. 

Ovanstående visar att barnen i dessa två förskolor redan bör ha en viss förståelse för hur 

prepositioner och lägesord fungerar.  

Del 2 
Den andra delen av intervjufrågorna handlade mer om vilken uppfattning pedagogerna fick 

av AR-applikationen efter det att de använt den, men också om och hur de kan tänka sig att 

använda sig av tekniken i lärandesituationer. Första frågan i denna del handlar om att hämta 

in data om vilken variant de uppfattar bäst i lärandesituationer. Detta följs upp med en fråga 

om varför de tycker just detta. Denna uppföljningsfråga hjälper studien att få en djupare 

förståelse om varför de uppfattar den ena varianten bättre än den andra.  

Pedagogiskt ändamålsenlig 

Med hjälp denna fråga kom det fram hur pedagogerna uppfattade de två olika varianterna av 

AR-applikationen samt vilken variant som de uppfattade passade bäst som pedagogiskt 

verktyg. På frågan svarade den första pedagoggruppen på avdelningen Ekollon  

Pedagog 1: jag tror båda två 
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Pedagog 2: ja, det tänkte jag säga det jag med, det tror jag. Jag tror att 

dom tycker det är roligt att sådär vart är, när draken står och var är den 

någonstans och barnen svarar den är där den är där. Sen är det alltid kul 

att se när draken hittar den också.  

Pedagog 1: jag tror det skulle vara jättehäftigt, just det här att den blir 

3Dimensionell när den kommer upp från pappret.  

Från ovanstående kan det utläsas vilka uppfattningar pedagogerna har om de olika 

varianterna. Som pedagog 1 och 2 svarade tror de att båda varianterna fungera för barnen. 

Men de har även utvecklat sina svar om varför just de tror att det kan fungera som ett 

verktyg. I detta anser en pedaagog att det kan vara roligt för barnen att få leta efter mössan 

och draken med hjälp av läsplattan. En pedagog tycker dessutom att barnen kommer att 

tycka att det är jättehäftigt att se när draken Kim helt plötsligt får liv i form av en 3D-

karaktär från att ha varit en 2D-bild. När frågan ställdes till den andra gruppen av 

pedagogerna på avdelningen Björkdungen svarades:  

Pedagog 3: jag tror att man får mer när man ska hjälpa, alltså att man 

pratar mer, vart är den nu, att man får mer av det.  

Pedagog 4: för de gillar att prata och berätta  

Pedagog 5: Jag tror lite mer på att de vill prata mer och berätta.  

I dessa svar ses en skillnad mellan de två olika grupperna av pedagoger. I denna grupp tyckte 

de att den varianten där barnen skulle berätta om vad som hände med draken Kim och hens 

mössa troligen var bäst. Likt tidigare har pedagogerna i den andra gruppen (Björkdungen) 

också utvecklat sina svar om varför de tänker som de gör om vilken variant som kan fungera 

bäst till pedagogiskt verktyg.  

Del 3 

De sista frågorna handlar mera om att få en förståelse för hur pedagogerna kan tänka sig att 

använda sig av digitala verktyg såsom AR i lärandesituationer eller om de tycker att det passar 

mer för lek eller andra situationer. 

Augmented Realtiy i undervisning 
På frågan om de skulle tänka sig att använda AR som ett verktyg i lärandesituationer har de 

båda grupperna pedagoger svarat:  

Pedagog 1: Ja 

Pedagog 2: Ja 

Pedagog 3: ja, det vore jättespännande  

Pedagog 4: jag är också med  

Pedagog 5: absolut 

I detta visas det att det i dessa grupper finns ett intresse av att använda AR i 

lärandesituationer.  
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Vilka möjligheter ser du med Augmented Reality som stöd till undervisningen? 

Med denna fråga var det tänkt att få en uppfattning om hur pedagogerna uppfattar AR som 

ett verktyg i lärandet. Tre pedagoger från de två grupperna svarade: 

Pedagog 1: /../ det blir ett komplement till det man gör annars. /../det blir 

mer intressant och fascinerande för barnen för att dom, dom är inne det 

här nu att man ska använda Ipads och olika digitala verktyg till och det 

här också blir en del av det här. 

Pedagog 2: dom tänker inte på att nu håller vi på och tränar dom här 

lägesorden utan det blir på ett kul sätt. 

Pedagog 5: att just det här att det när det händer något extra så är det 

något som fångar barnen liksom och att det är roligt och att det, då är det 

inte svårt att få med dem på någonting. Nämen liksom när det här det är 

mer. 

Uttalandena ovan kan ge en vidare förståelse för hur pedagogerna uppfattar vad som gör AR-

applikationen passande för lärandesituationer. Pedagogerna tänker sig att AR-applikationer 

kan vara ett verktyg som kan göra användandet av digitala verktyg i lärandesituationer 

roligare. I det pedagogerna säger finns det också tankar att AR inte bara kan användas för 

lärande utan tekniken kan också användas för andra ändamål, som lek.  

5.2.2 Barnen 

Fokus på frågorna till barnens intervju låg på vad barnen tyckte om applikationen. Med hjälp 

av frågorna på en enkät som bilaga 2 visar, kunde barnen med hjälp av ett antal varierande 

smileys som visade olika känslouttryck svara på de olika frågorna. Denna enkät har fungerat 

som ett stöd för barnen till att underlätta för dem ifall de skulle ha svårt att uttrycka muntligt 

vad de tyckte. Barnen fick om de så ville, välja att säga annat än de smileys som fanns på 

pappret.  

Del 1 
Den första frågan som barnen fick, som bilaga 2 visar, handlade om vad barnen satte för kön 

på karaktären Kim. Denna fråga har använts för att både få en förståelse för hur barnen tänkt 

kring genus i detta sammanhang. Men frågan har också fungerat som en kontrollfråga för att 

konstatera om det fanns någon grupppåverkan mellan barnen. Till denna fråga har även ställts 

en fråga om varför de tyckte som de gjorde. Frågan är även relavant för att karaktären tänktes 

fungera inkluderande. 

Genus 
Under undersökningens första omgång med barnen från avdelningen Ekollon hördes under 

observationen att vissa av barnen föreföll följa efter föregående barn i svaret om vilket kön 

draken Kim hade. Det barnen svarade var: 

 

Barn 1: Kille 

Barn 2: kille  

Barn 3: kille 

Barn 4: kille 
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Barn 3: Den är en kille för att den är, stor, lång smal och kan göra massa 

tricks.  

Pedagog 1: kan det inte vara en tjej? Hur många tricks kan din mamma 

göra? 

Barn 3: inga 

Pedagog 1: johoda hon har bara inte visat dem än.  

Barn 3: hon har ont i sin näve  

I resultaten kan det ses att alla barnen svarade kille. Detta kan bero på att de följde efter vad 

barn 1 och barn 2 svarade först. Vidare i den beskrivning som barn 3 gav verkar det finnas en 

föreställning om vad som gör en kille eller tjej. Resultaten här pekar mot att det kan ha funnits 

ett viss grupptyck mellan barnen.  

Även hos den andra barngruppen, på avdelning Björkdungen, var svaren att draken Kim var 

kille. Under detta tillfälle handlade det från ett barn om vilka färger som gjorde karaktären till 

kille eller tjej. Barnen gav svaren:  

Barn 5: Kille 

Barn 6: Kille 

Barn 7: Kille 

Barn 8: Kille 

Pedagog 5: Varför tror ni det? 

Barn 8: Jag tror bara det.  

Barn 7: han ser ut som det? 

Pedagog 5: Hur ser man ut då?  

Barn 7: man har då orange.  

Dessa resultat pekar på att det finns en viss skillnad mellan individer i grupperna om vad som 

gör en karaktär som draken Kim till en kille eller tjej. I den första gruppen handlade det om 

vilken form Kim hade medan det i den andra gruppen handlade om vilka färger Kim och 

mössan hade. I grupperna blev svaret på vilket kön Kim var kille. Möjligen kan det ha varit 

grupptryck som påverkade svaret. Men det är också möjligt att även en neutral drake uppfattas 

som manlig genom påverkan av normer. Kanske draken skulle behöva utrustas med mer 

feminina eller androgyna drag för att bli mindre normerad? Om verkligen alla barnen tyckte 

att det var en kille eller tjej kommer inte spekuleras djupare i för tillfället. Undersökningens 

mål var främst att besvara hur barn och pedagoger uppfattar de två varianterna av AR-

applikationen om prepositioner till barn i förskoleåldern och vilken av dessa som förefaller 

vara mer pedagogiskt ändamålsenlig och vad detta i så fall kan bero på. Det är inte uteslutet 

att genusnormer kan påverka resultatet även om karaktärsdesignern tänkt stig vara neutral, 

men detta blir något att reflerktera kring inför framtida arbete. För denna studie återges här 

de svar barnen gav om AR-applikationens två varianter.  
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Del 2 
De nästkommande frågorna som har använts för barngrupperna (återfinns i Bilaga 2) har 

handlat om hur barnen uppfattar AR-applikationens olika varianter. Med dessa frågor var 

tanken att ta reda mera om vilka åsiktstendenser hos barnen som var mer framstående än 

andra. Till dessa delar fick barnen ta del en enkelt och visuellt utformad enkät som stöd till 

dem för att besvara frågorna. I Bilaga 2 finns enkätens olika smileys som visar olika känslor 

som barnen kunde använda ifall de inte kunde svara med egna ord för det de kände. Detta som 

nämnts för att göra det enkelt för barnen att svara. 

Leta efter drakens mössa 
Den första frågan här handlar om vad barnen tyckte om att själva få leta efter draken Kims 

mössa med läsplattan: 

Svaren gav resultatet att 7 barn tyckte detta var jätteroligt och 1 barn tyckte att det var bra. 

Vad hände med drakens mössa 
Nästa fråga handlade om varianten som var att berätta om vad som hände med draken Kims 

mössa när draken letade. Till detta har barnen från båda grupperna gett svar som:  

Barn 3: den den flög o hoppa och sånt. 

Barn 3: titta där, det var super super super roligt 

Barn 7: att den åkte på marken.  

Barn 6: det tyckte ja va bra.  

Barn 5: jag tyckte att det var bra. /../ 

Barnen tyckte det var roligt att få berätta om vad som hände med drakens mössa. Dock 
handlade mycket om att det var roligt för att mössan rörde sig på olika sätt. 
 
Del 3 
De sista frågorna i Bilaga 2 handlade om vad barnen tyckte om applikationen som helhet. 

Detta för att se om de tyckte att applikationen var för lång, intressant, rolig eller om något som 

saknades som barnen kanske kände utmed användningen av applikationen.  

 
Lätt att använda 
Denna fråga användes för att ta reda på vilken av AR-applikationens två varianter som barnen 

tyckte var lättast att använda. Till detta har alla åtta barnen svarat att båda var lika lätta. 

Barnen visade tidigt under användandet av läsplattan att de förstod hur de skulle använda 

den. Barnen svarade alla att båda variaterna av AR-applikationen var lätta att använda. Detta 

kan bero på deras tidigare erfarenheter av digitala läromedel från förskolan, men också på 

erfarenheter av digitala medier av samma typ i hemmen.  

 

Om applikationen 
Den sista fråga som barnen fick svara på handlade om vad de tyckte om AR-applikationen som 

helhet. Detta för att få en förståelse för om denna typ av applikation är något som barnen 

tycker om/uppskattar att använda. Till detta svarade 7 barn att de tyckte att AR-applikationen 

var jätterolig och ett barn som tyckte att AR-applikationen var ok. Till detta har ett barn sagt:  

Barn 3: jag tyckte, jätterolig /…/ åh alla tycker det är bra 
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Som resultatet pekar mot tyckte de flesta barnen att AR-applikationen var rolig att använda. 
Det som saknas i deras svar är en utveckling kring varför det var jätteroligt och ok. Dock kan 
den samlade utvärderingen ändå ge en viss förståelse för vad som gjorde AR-applikationen 
jätterolig och ok. Även här finns det en möjlighet att svaren påverkats av grupptryck, men 
detta kan vägas mot resultatet från observationen. 

5.3 Deltagande observation 

I detta avsnitt redovisas de resultat som har hämtats in genom de deltagande observationer 

som har gjorts. De enda som har observerats är de barn som har varit med i studien. Den 

deltagande observationen har gjorts som ett triangulerande stöd till det barnen har sagt i 

gruppintervjuerna.  

5.3.1 Barngrupp 1 avdelning Ekollon 

Observation 1: barnen letar och berättar vart mössan är  

Testet påbörjades med att ta fram de första markörbilderna som barnen på avdelning Ekollon 

skulle få använda att skanna fram 3D-draken. Med hjälp av läsplattan skulle barnen i grupp 1 

sedan berätta vart draken kunde hitta mössan. Jag lät pedagog 1 leda barnen i uppgiften så att 

jag kunde observera. Barnen var i början tysta och lite fundersamma över vad som skulle 

hända. Ganska kort efter att de sett att draken fått liv från markörbilden med hjälp av 

läsplattan blev de snabbt glada och nyfikna. Under denna del fick barnen i tur och ordning 

pröva att leta efter mössan runt draken med läsplattan, som utdragen från observationen 

visar: 

Barn 2 visar stor glädje både för att få använda läsplattan samt vara en del av de 

andras upplevelse när de fick använda läsplattan. När barn 2 skulle lämna vidare 

läsplattan följde han med för att hjälpa de andra barnen.  

Barnen tyckte att det var roligt att se draken och ville se mer av den då de ofta följde med 

vidare när nästa barn skulle få använda läsplattan. Vissa barn var lite osäkra genom alla 

bilderna men tyckte det var roligt att få se vad som hände. 

Observation 2: draken letar och barnen berättar vad som händer mössan 

När barnen var klara med de första bilderna tog jag fram de nästa bilderna som barnen skulle 

få interagera med. I denna del skulle barnen berätta vad som hände med mössan när draken 

letade. Till denna fick pedagog 1 åter hjälpa barnen. Barnen var ivriga att använda läsplattan 

för att se draken och mössan. Vissa av barnen ville se mer varpå de följde med plattan och stod 

bakom de andra barnen för att kunna se mer. Genom hela sessionen var alla barnen glada och 

diskuterade med varandra lite om vart de kunde hitta mössan och vad som hände. Med hjälp 

av pedagogen kunde barnen svara på vad som hände med mössan samt berätta mer själva, 

som utdragen från observationen visar: 

Barn 1 är till en början lite blyg. När pedagog 1 kommer till henne blev det helt 

plötsligt roligare att leta efter mössan. Tillsammans letar de upp mössan varpå 

barn 1 brister ut i ett stort leende. 

Barnen tycker det är roligt att se draken göra olika saker beroende på vilken bild som har 

skannats in. Barnen är dessutom ivriga att få berätta vad som hände med mössan eller berätta 

vart den är någonstans.  
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5.3.2 Barngrupp 2 avdelning Björkdungen 

Observation 3: draken letar och barnen berättar vad som händer mössan 

I den första delen skulle barnen i avdelning Björkdunge berätta vad som hände med mössan 

när draken letade. Jag lade fram de olika bilder som barnen och pedagog 6 skulle använda den 

första delen av undersökningen. Pedagog 6 ledde barnen i uppgiften. Till en början höll 

pedagogen själv läsplattan och gick omkring för att visa barnen. Barnen var nyfikna och lite 

fundersamma till en början. Efter en stund började barnen bli mer verksamma och ivriga att 

se vad som händer under de olika markörerna. Under tiden som barnen använder 

applikationen upptäcker de att de kan interagera till en viss grad med applikationen, som 

utdragen från observationen visar: 

Plötsligt så är draken på barn 6:s fot, varpå denne utbrister ”han letar på min tå”. 

Alla barnen skyndar sig dit för att titta på vad som händer och draken går sedan 

vidare från foten. Barnen försöker vidare med att ta mössan.  

Barnen var nyfikna om de kunde hålla mössan i handen eller sätta den på varandras huvuden 

med hjälp av kameran. Under tiden som barnen fick interagera med applikationen märkte jag 

att de började kalla draken han.  

Observation 4: barnen letar och berättar vart mössan är  

I den andra delen av undersökningen skulle barnen själva med hjälp av läsplattan leta 

efter mössan runt draken. Även i detta ledde pedagog 6 barnen i uppgiften. Likt 

tidigare lade jag fram de olika bilderna för draken. I början är alla barnen nyfikna till 

vad som ska hända. Alla barnen följer det första barn som får läsplattan för att se vad 

som händer. Barnen upptäcker tidigt att de kan gå runt och röra läsplattans kamera 

upp och ned för att se från olika vinklar runt draken, som utdragen från observationen 

visar: 

Pedagog 6 räcker över läsplattan till barn 5. Denne går då runt bilden för att se 

om han kan se drakens mössa. När han väl har gått runt ett varv brister han ut 

”Jag ser hans rumpa”. Varpå barn 5 svarar ”mössan är under han”. Barn 6 

fortsätter att titta runt för att se om han kan hitta mössan. Han hittar den till slut 

under draken.  

Barnen är till olika grad intresserade av applikationen. Vissa av barnen börjar leka med andra 

saker som fanns runtomkring dem medan de väntar på sin tur. När det var deras tur att få 

använda läsplattan blev fokusen fullt ut på läsplattan.  

5.4 Slutsatser 

Studiens frågeställning har kretsat kring hur förskolebarn och pedagoger uppfattar två 

varianter av en AR-applikation med prepositioner som ämne. Studien har sökt att ta reda på 

om någon av de två varianterna förefaller att vara mer pedagogiskt ändamålsenlig och vad kan 

detta i så fall kan bero på?  

5.4.1 Pedagogerna 

På frågan till pedagogerna om hur de använder digitala verktyg i lärande situationer framkom 

det att de på förskolorna jobbar olika när det gäller digitala läromedel. I den första förskolan 

har de valt att jobba mer med olika digitala läromedel i lärandet till skillnad mot den andra 
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förskolan som mest har jobbat med en läsplatta i sin undervisning. Det visar att det finns olika 

socialt konstruerade kunskaper som skiljer sig mellan förskolorna, i det att förskolorna och 

barnen har olika erfarenheter av digitala läromedel. I linje med det Wenneberg (2010, s. 81) 

skriver så kan olika kulturer socialt skapas och en förståelse för hur saker och ting fungerar 

kan skilja sig ifrån en kultur eller en annan. I detta kan då ses att barnen från de två olika 

förskolorna har två delvis olika kulturer och vanor med digitala läromedel.  

 
Pedagogerna i båda förskolorna använder sig av prepositioner eller lägesord i många olika 

situationer. Många av dessa situationer har uppkommit under vardagen i förskolan, under 

dessa situationer har då pedagogerna använt och lärt barnen om hur prepositioner eller 

lägesord fungerar. Vidare har de använt sig av prepositioner eller lägesord beroende på om 

pedagogen använt sig av det till matematik eller språk. Som i linje med det Wenneberg (2010, 

s. 12) skriver så är denna kunskap om prepositioner socialt konstruerad i förskolan. Med 

denna förförståelse kan det skapas en plan för hur applikationen skulle kunna användas med 

barnen.  

Till svaret om vilken variant av AR-applikationen som pedagogerna uppfattar bättre och 

sämre finns det en skillnad på vad pedagogerna tyckte passade bäst för barnen. I den första 

förskolan Ek svarade pedagogerna att båda varianterna skulle fungera bra med barnen. Detta 

då barnen skulle tycka att det skulle vara roligt att se draken få liv. Till skillnad mot 

pedagogerna från förskolan Björk där de tyckte att i den varianten där barnen skulle få berätta 

om vad som hände med draken Kims mössa när draken letade skulle vara roligare för barnen, 

eftersom de tycker om att prata.  

På frågan om pedagogerna skulle kunna tänka sig att använda Augmented Reality i sin 

undervisning, var alla pedagogerna samstämmiga i att de skulle kunna tänka sig att använda 

AR i lärande. Deras svar kan bero på att teknologin redan idag finns i olika sammanhang i 

sammhället och detta gör att förskolorna också måste hänga med. Pedagogerna tänker att AR-

applikationer kan vara ett verktyg som kan göra användandet av digitala verktyg i 

lärandesituationer roligare. I det pedagogerna säger finns också tankar att AR inte bara kan 

användas för lärande utan också för andra ändamål, som att barnen helt enkelt skulle kunna 

använda applikationen för lek. Ett sätt att lära sig teknik utan att uppfatta det som lärande. 

5.4.2 Barnen  

På frågan om barnen tror att draken är en kille eller tjej pekar resultat på att det eventuellt 

fanns en skillnad mellan grupperna om vad som gör en karaktär som draken Kim till en kille 

eller tjej. Den första gruppen tyckte att Kims form var det som definierade könet medan den 

andra gruppen tyckte att det var de färger Kim och mössan hade. Alla barnen tyckte att Kim 

är en kille. Resultatet kan här bero på grupptryck, men också på att normer är så etablerade 

att det som vid karaktärsdesign tänks vara neutralt inte räcker till. Kanske att ett namn som 

Kim, vilket av mig tänkts vara könsneutralt, i grupperna inte uppfattats så. 

Alla barnen tyckte att båda varianterna av AR-applikationen var lätta att använda. Detta kan 

bero på deras tidigare erfarenheter av digitala läromedel från förskolan men kan också bero 

på erfarenheter av digitala läromedel i hemmen. Som dessa resultat pekar mot tyckte de flesta 

barnen att AR-applikationen är rolig. Det som möjligen saknas i deras svar är en utveckling 

kring varför det var roligt mer specifikt. 
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Resultaten vad gäller varianterna visar att barnen tyckte mest om den variant där de själva 

fick leta efter drakens mössa. Men, barnen tyckte samtidigt i båda varianterna att det var roligt 

att se när draken inte kunde hitta mössan. Något som ska noteras här är att barnen blandande 

ihop vad som skulle göras med de två variationerna. På frågan om vad barnen tyckte om att få 

berätta om vad som hände med drakens mössa visar resultatet att barnen tyckte det var roligt. 

Dock handlade detta främst om att det var roligt för att mössan rörde sig på olika sätt. 

 

Under undersökningens gång gjorde barnen mer än vad som hade förväntats, de började 

använda markörerna på olika sätt, som att sätta pappret med markörbilden på varandra för 

att låta draken gå och leta där. I detta beskrev de var draken befann sig beroende på vart de 

lagt pappret. Detta visar att barnen, även när de leker med AR kan göra det till roligt lärande 

men också utnyttja AR som ett verktyg för att förstärka verkligheten. 

 

Resultatet av studien visar att barnen tycker att båda varianterna av applikationen var 

roliga att använda. Samtidigt tenderade de att använda de två app-varianterna på samma 

sätt. Det observerades att barnen tyckte att det var roligt att leta efter mössan oavsett vilken 

variant de använde. Artefakten förefaller vara pedagogiskt ändamålsenlig, i leken som 

utvecklades användes fortfarande prepositioner som planerats. Det som resultaten dock 

pekar mot är att ingen av varianterna var mer pedagogisk ändamålsenlig än den andra och 

detta beror på att barnen tyckte att båda varianterna var lika roliga. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Resultat 

Till applikationen skapades en karaktär som tänktes vara genusneutral då tanken var att 

barnen själva skulle få bestämma det kön som draken har. I styrdokumentet Läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 5) står det att barnen själva ska få bestämma vad det är som 

definierar att någon är en man eller kvinna. Alla svar från barnen blev dock att draken var en 

kille. Resultatet kan här som berörts delvis bero på grupptryck, kanske resultatet skulle blivit 

annorlunda om barnen testat artefakten ett och ett. Men resultatet kan också bero på att 

normer är så etablerade att det som vid karaktärsdesignen tänktes vara neutralt inte räcker 

till. Kanske ett namn som Kim vilket av mig tänktes vara könsneutralt, i grupperna inte 

uppfattades så. En möjlighet är också att inspirationsförlagorna, Bolibompadraken och 

Mumintrollet också skulle uppfattas som killar i samma situation. Det skulle vara intressant 

att se om yngre barn från de tidigare åldrarna i förskolan hade samma tankar gring genus för 

draken eller om det skulle skilja sig. Dock visade det sig att alla barnen engagerade sig i 

karaktären och gärna ville hjälpa Kim att hitta sin mössa. Därför verkar det inte ha utgjort 

något exkluderande hinder att karaktären uppfattades som en kille den här gången. 

Som svar på studiens frågeställning och som resultatet visar uppfattar pedagogerna att de två 

varianterna av AR-applikationen om prepositioner förefaller vara pedagogiskt 

ändamålsenliga, men svaret skiljer sig mellan de två grupperna. Den ena gruppen på förskolan 

Ek, tyckte att båda varianterna skulle passa för barnen. Den andra gruppen pedagoger, från 

förskolan Björk, trodde att den varianten där barnen fick berätta om vad som hände med 

draken Kims mössa vore roligare för barnen då de fick prata mer. Dock observerades det under 

undersökningen att barnen tyckte båda varianterna var roliga i sin nuvarande form.  

Resultaten visar således att båda varianterna är lika roliga i barnens tycke. Observationerna 

gav att barnen oavsett vilken variant som de fick leka eller spela med uppvisade glädje. 

Resultatet är i linje med Zarzuela m.fl. (2013) och Rasalingam, Muniandy och Rasalingam 

(2014). Detta kan förklaras genom att draken Kim fick liv och kunde gå eller leta efter sin 

mössa. Det andra som kan ha gjort applikationen rolig för barnen kan förklaras genom att 

barnen kunde använda sig av papperna/markörerna för att få Kim att stå vart de än ville. En 

del av barnen placerade markörerna på varandra för att få draken Kim att gå på kamraterna. 

Barnen skapade ett band till Kim som kan ha gjort att de engagerade sig och lekte sig fram till 

lösningarna på uppdrag som gavs. I studien skapades en karaktär som påverkade barnen 

emotionellt när den inte kunde hitta sin mössa, detta kan ha väckt intresse och engagemang 

hos barnen, i enlighet med (Vipsjö & Bergsten 2014, s. 83) som menar att medvetet eller 

omedvetet, använder skaparen sig av psykologiska grepp i olika avseenden för att kunna 

uppnå dessa effekter. Kim verkar ha fungerat som åsyftats, det vill säga inkluderande, även 

om genus inte blev så neutralt som tänkt. 

Möjligen kunde testet genomförts på ett annat sätt för att särskilja resultatet för de två 

varianterna mer. Samtidigt kan resultatet ändå tala för att det inte bör satsas på att utveckla 

bara den ena eller andra varianten, snarare kan det kanske vara olika inställningar i samma 

app. Inställningar som har med olika teman eller kanske med olika prepositioner att göra. 

Olika varianter kan göra det möjligt för barnen att använda sin egen lekfullhet och kreativitet 

med variation. Något de ju också gav prov på under testen när de placerade markörerna på 

olika platser. 
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I likhet med tidigare studier (Zarzuela m.fl. 2013; Rasalingam, Muniandy & Rasalingam 

2014;) visar dessa resultat att barnen tycker att AR är roligt att använda sig av både för 

undervisning men också för lek. Samt att pedagogerna visar ett intresse för att använda AR 

vidare i undervisningen i framtiden. 

6.2 Teorin och undervisningsansatsen 

Begrepp som ansågs av betydelse var socialkonstruktivism och Game-based learning. 

Snowman och McCown (2015, s. 349) beskriver socialkonstruktivism som att meningsfullt 

lärande sker när människor får använda sig av mentala verktyg inom sin kultur för att förstå 

något, till exempel för att förstå matematik eller språk. Detta är som Wenneberg (2010, s. 12) 

beskriver social konstruktivism, där kunskap är något som är skapat från sociala aspekter och 

faktorer och hur den används är olika beroende på den sociala kontexten.  

I denna studie har socialkonstruktivism använts för att få en förståelse för hur kunskapen är 

socialt konstruerad i de olika förskolor som var med i studien. Förskolorna hade använt sig av 

prepositioner både i utlärandet av språk och matematik. Utifrån socialkonstruktivismen 

fungerade artefakten som ett verktyg för lärande utifrån barnens tidigare kunskaper, sociala 

sammanhang och kultur. Barnen tyckte om båda varianterna för att de var roliga att leka med. 

Sedan lekte de på ungefär samma sätt med båda.  

Det andra begreppet som har använts till en del i denna studie har varit GBL. En anledning 

till att använda GBL är att genom spel kan spelaren engageras längre i lärandet genom ett 

antal olika mekaniker som motiverar personen att spela mer (Plass Homer & Kinzer 2015, s. 

260). I GBL finns det flera faktorer som gör att ett spel kan fungera för lärande ändamål, 

såsom förslag om hur spelet kan designas (Plass Homer & Kinzer 2015, s. 260). I arbetet att 

skapa applikationen har dock GBL inte varit något som använts för att implementera 

spelmekaniker då här främst användes förprogrammerade funktioner. Med dessa funktioner 

kunde en enklare design skapas, som att draken kunde dyka upp när en markör skannades in 

och att en viss animation då spelades upp. 

Det kan diskuteras om applikationen är att räkna som ett GBL-spel. I den ena varianten av 

applikationen var det ett slags spel eller lek med regler då deltagarna själva kunde leta efter 

och hitta draken Kims mössa. Detta skulle enkelt kunna utvecklas med spelmekaniker på olika 

sätt för att få mer element av spel. Men som artefakten nu är utformad fungerar den mer som 

något vilket kan tillföra leken en förstärkt verklighet. Alla barnen tyckte de var roligt att se 

draken Kim få liv och att den kunde gå på barnen. Detta visar att AR kan vara något som 

barnen kan använda för lek genom att använda AR:s förstärkta verklighet för att tillföra 

detaljer i en lek. Wilhelmsson (2007, ss. 137-138) skriver att lek kan ske i ett rum och att 

rummet självt kan införa begränsningar eller ge möjligheter i en lek. Med hjälp av AR:s 

förstärkta verklighet kan man tillföra mera till rummet med hjälp av digitala detaljer som gör 

att leken kan utvecklas mer. I detta tror jag att barnen kan skapa nya former av lek med hjälp 

av AR-applikationen i rummet genom hur de använder applikationens olika markörer. 

Om AR-artefakten skapas på ett sätt att barnen själva kan hitta på lekar och regler som gör att 

de också leker vidare kan förfarandet ge samma effekt för lärande som spelmekanik för GBL.  
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6.3 Metoder 

Att använda gruppintervjuer och deltagande observation har gett möjligheter till förståelse för 

vad deltagarna tyckte om applikationens varianter. Genom att ställa frågorna på plats var det 

lätt att följa upp med frågor, om det skulle behövas, för att få djupare svar. Även att använda 

gruppintervju har varit fördelaktigt för studien i det att deltagarna har kunnat diskutera 

mellan sig om hur de kan tänka sig använda AR men också vad de tyckte om applikationen 

och om hur den kan användas. Detta är i linje med det Wibeck (2010, s.51) som skriver att 

deltagarna i gruppen kan gemensamt resonera sig fram till åsikter och idéer. 

Den problematik som finns med gruppintervju är dock att grupptryck kan göra svaren eller 

åsikten till något som en person inte verkligen tycker. Detta uppmärksammades främst hos 

barnen som tenderade att följa varandras svar. Möjligheten att kunna ställa följdfrågor till alla 

deltagarna gjorde dock att detta till viss del kunde kompenseras. 

Det skulle fungerat att intervjua en person i taget. I detta kan man ställa samma samma frågor 

och följdfrågor. Det som skulle missats i detta är dock det resonerande som pedagogerna 

gjorde i grupp. Samtidigt skulle enskilda intervjuer kunnat ge svar om deras egna åsikter och 

resonemang utan påverkan. I slutändan tror jag att gruppintervju har gett mest till studien i 

det faktum att pedagoger i förskolorna jobbar i grupp hela tiden. Detta gör att det är naturligt 

för dem att diskutera saker som har med lärandet att göra tillsammans.  

Observationerna har i linje med det Bryman (2011, s. 262) skriver, varit givande i det att jag 

fått se hur barnen använde applikationen både som det var tänkt och för att leka. Det har gett 

idéer till att utveckla användandet av applikationen utöver det som var tänkt från början. 

Missivbrev till förskolor och föräldrar tillsammans med den garanterade anonymiteten säkrar 

de etiska aspekterna. Inget av barnen ville avbryta testet. De visade en viss försiktighet till en 

början, som antagligen berodde på att testet var ett avbrott från det vardagliga, men detta 

föreföll snabbt övergå till att de tyckte det var roligt att delta. Draken Kim föreföll fungera på 

ett igenkännbart och inkluderande sätt även om den inte uppfattades vara så könsneutral som 

tänkts. Detta är en lärdom inför framtida studier. 
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7 Framtida arbete 

Under studien har idéer kommit upp om hur AR-applikationen kan utvecklas vidare. En av 

dessa idéer är att användarna först ska kunna skanna in en markörbild genom en läsplattas 

kamera, vilket lägger till 3D-karaktären i miljön. Användarna kan sedan gå och leta efter ett 

föremål tillsammans med karaktären. Detta gör att denna variant av en AR-applikationen 

liknar tillvägagångssättet i boken Jurassic World: Där Dinosaurier Väcks Till Liv (Rowlands 

2015). I denna bok kan läsaren skanna in en bild med en läsplatta, genom läsplattan läggs en 

dinosaurie till i miljön som läsaren kan styra när den rör sig. Dinosaurierna är här mer typer 

än karaktärer. Det blir fotavtryck efter dem när de går och de kan fås att ryta. Dock finns inget 

specifikt att leta efter eller ytterligare pedagogiska uppgifter. 

Om förfarandet att leda karaktären runt i miljön kombineras med att något ska hittas blir 

deltagarna mer delaktiga i letandet. Samtidigt används den omgivande miljön mer eftersom 

användare och karaktär tillsammans letar i miljön. Detta kan ge fler anledningar till att 

använda prepositioner. Möjligen kan det finnas olika inställningar som beror på 

markörbilden. Inställningar som exempelvis påverkar hur långt från karaktären föremålet 

som ska hittas finns. Det går också att tänka sig att det finns flera föremål att hitta. Flera 

klädesplagg eller saker att äta etc. Saker som karaktären kan ta upp, sätta på sig eller samla 

för att bygga något och så vidare. På detta sätt kan spelmekanik läggas till. En annan idé är att 

utveckla ljud till applikationen. Detta kan göra att spelet känns mer uppfyllande och roligare. 

Vidareutvecklingen kan i olika grad göras tillsammans med pedagoger och barn som 

medutvecklare. Det är en lärdom från detta arbeta att särskilt barnen kan ge nya perspektiv 

som inte förutsetts. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till Pedagogerna 

Tack för din medverkan i denna fokusgruppsintervjun. Intervjun spelas in 

men du kommer inte att kunna identifieras i den skrivna uppsatsen. Ta 

ett par minuter och läs igenom frågorna. 

1. Vad heter du? 

2. Hur använder ni digital verktyg i lärande situationer? 

3. Hur har ni arbetat med prepositioner/lägesord? 

Du fick prova två sätt att använda Augmented Reality. Den ena gick ut på 

att berätta vad som hände draken och dess mössa. I den andra delen skulle 

man hjälpa draken att hitta sin mössa.  

4. Vilken av de två sätt tror du kan fungera bäst som pedagogiskt 

verktyg?  

5. Varför tror du det? 

6. Skulle du tänka dig att använda Augmented Reality i din 

undervisning? 

7. Vilka möjligheter ser du med Augmented Reality som stöd till 

undervisningen?  

8. Vilka hinder ser du med Augmented Reality som stöd i 

undervisningen?  

9. Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor och enkät till barnen 

Vad tror du att draken är för något? En kille eller tjej?  

 

 

 

 

Vad tyckte du om att du fick leta efter drakens mössa? 

 

Varför då?  

 

 

 

 

 

Vad tyckte du om att få berätta om vad som hände med drakens mössa? 

  

Varför då?  
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Vad var lättast att göra? 

     

                    

Varför då? 

 

 

Vad tyckte du om appen? 

 

Varför då?  
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Bilaga 3. Missivbrev till Förskolechef och Pedagoger 

 

Missivbrev till Förskolechef och Pedagoger 

 

Högskolan i Skövde                                

Student: Jesper Stenlund 

E-post: c15jesst@student.his.se 

Tel: 0708-136816 

Handledare: Lars Vipsjö,  lars.vipsjo@his.se 
Tel: 0500-44 88 44 
 

Hej! 

Mitt namn är Jesper Stenlund och jag studerar 3D-animation för dataspelsutveckling vid 

Högskolan i Skövde. Jag ska skriva mitt examensarbete som handlar om ”Augmented Reality 

(AR), som pedagogiskt verktyg i förskolan för 4 – 5-åringar”. Augmented Reality handlar om 

att exempelvis en grafisk karaktär syns genom en läsplattas eller mobiltelefons kamera mot 

den verkliga bakgrunden. Begreppet betyder ungefär ”förstärkt verklighet. Jag har utvecklat 

en app för det. Med detta brev vill fråga er på er avdelning om ni är intresserade att testa 

appen. 

Syfte 

Syftet med undersökning är att studera möjliga sätt för hur en AR-app för läsplatta, där 

innehållet handlar om prepositioner, kan användas i förskolan. Målgrupp är pedagoger 

tillsammans med 4 – 5-åringar”. I studien undersöks ett par olika sätt att använda detta 

pedagogiskt kring prepositions-begreppen. 

Intervju med pedagoger 

För studien används en egendesignad app som innehåller en animerad digital figur, den snälla 

draken Kim som letar efter sin hatt. Jag vill först visa app-prototypen för er pedagoger och 

intervjua er som vill och har möjlighet att delta. Detta kan med fördel ske i samband med ett 

avdelningsmöte eller APT. Intervjun kan genomföras som gruppintervju i samband med att ni 

pedagoger testar appen. Tanken är att spela in era svar (som minnes-stöd), men deltagarna 

anonymiseras och identiteterna skyddas i rapporten. Även enskilda intervjuer kan göras.  

Aktivitet med barnen 

I samråd med er pedagoger och med vårdnadshavarnas medgivande är tanken att vid tillfället 

använda appen med tre st. 4 – 5-åringar. Barnen får i grupp tillsammans med en av er pedagog 

och med mig som stödjande observatör, använda sig av appen. Jag antecknar vad pedagogen 

och barnen gör och spelar in vad de säger när de interagerar med draken Kim i appen. Efter 

det kommer jag intervjua/fråga barnen i grupp om deras upplevelse kring berättelsen och 

användningen av appen. Även pedagogens tankar tas till vara. Tidsåtgång 30 – 60 min. 

mailto:c15jesst@student.his.se
mailto:lars.vipsjo@his.se
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Har ni 4-5 åringar på avdelning kan ni tacka ja eller avböja deltagande i undersökningen 

genom att svara via detta mejl som har adress c15jesst@student.his.se Senaste vecka 7 

(till och med 16/2). 

Forskningsetik 

Inför undersökningen kommer ett informationsbrev samt medgivandeblanketter att sändas 

till er, vilket jag önskar kan förmedlas av pedagogerna till vårdnadshavarna för att fråga om 

deras tillåtelse att observera och spela in vad deras barn säger. Vid observationen och 

intervjun kommer hänsyn tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 

alla deltagare och förskolor anonymiseras så att allas identiteter skyddas. Alla personuppgifter 

i undersökningen behandlas med största varsamhet så att ingen obehörig kan ta del av dem. 

Deltagandet är frivilligt, barnen kommer göras medvetna om att de har rätt att avbryta om och 

när de önskar. 

Studien kommer även följas upp av universitetsadjunkten i pedagogiskt arbete Regina 

Enedahl, som undervisar vid förskollärarprogrammet på Högskolan i Borås och vid Högskolan 

i Skövde, där hon bland annat utbildar i digital kompetens i förskolan. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Jesper Stenlund 
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Bilaga 4. Missivbrev till föräldrarna samt tillåtelse 
blankett 

Brev till vårdnadshavare  

 

Högskolan i Skövde                                

Student: Jesper Stenlund 

e-post: c15jesst@student.his.se 

Tel: 0708-136816 

Handledare: Lars Vipsjö, lars.vipsjo@his.se  

Tel: 0500-44 88 44 

Hej, 

Mitt namn är Jesper Stenlund och jag läser sista året på Dataspelsutveckling programmet vid 

Högskolan i Skövde. Nu ska jag skriva mitt examensarbete och det valda ämnet är Augmented 

Reality (AR) som pedagogiskt verktyg i förskolan. Jag skriver detta brev till dig som har barn 

i ålder 4-5 år som vistas på denna avdelning i hopp om att du/ni godkänner att ditt barn deltar 

i min undersökning. Jag ber er därför fylla i blanketten som följer med denna 

information och därefter lämna till personalen på avdelningen senast vecka 9 

(Fredagen den 2/3).  

Syfte 

 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur en augmented reality-app kan användas i 

förskolan. För det vill jag testa min app med 4-5åringar. Jag kommer att använda mig av iPad, 

en egen designad app och bilder på en animerad digital figur, draken Kim.  

Aktivitet med barnen 

Jag kommer i samråd med pedagogerna på avdelningen att genomföra en aktivitet med tre 4-

5åringar. Barnen i grupp får tillsammans under 30 minuter använda sig av appen och bilderna 

på draken Kim som leker o i appen. Jag antecknar vad barnen gör och spelar in deras röst, vad 

de säger när de interagerar med draken Kim. Efter det kommer jag att intervjua/fråga barnen 

i grupp om deras upplevelse kring berättelsen och användningen av appen. Detta tar även 30 

minuter. Besöket beräknas ta totalt 1 timme. Observera att jag kommer endast att spela in vad 

barnen säger och anteckna vad de gör. Jag kommer inte att filma. 

Forskningsetik 

Vid observationen och intervjun kommer jag ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det innebär att alla deltagare och förskolor anonymiseras så att allas identiteter 

skyddas, alla uppgifter i undersökningen behandlas med största varsamhet så att ingen 

obehörig kan ta del av dem. Deltagandet är frivilligt med era godkännande (se bifogad 

Samtyckesblankett), barnen har rätt att avbryta när de vill och visar det verbalt eller med 

gester. Jag kommer gå ut med information om det inför undersökningen så att barnen är 

medvetna om detta. Uppsatsen kan även komma att publiceras.  
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Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig på c15jesst@student.his.se 

eller på telefonnummer 0708-136816 

Med vänliga hälsningar,  

Jesper Stenlund 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare  

 
Tag med och lämna till personal på avdelning  

 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när 

som helst kan avbrytas.  

 

Ringa in valt alternativ.  

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

 

 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

 

 

________________________________________  

Barnets namn  

 

_______________________________________________________________________  

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande  

 

 

_______________________________________________________________________  

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande  

 

 

Datum:_________________________ 
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