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Introduktion
I detta dokument delar vi till hela familjen med oss av några guidelines avseende hur
man kan arbeta med STEM, dess tillämpning och de perspektiv med vilka man kan
arbeta med i familjen. Dessa guidelines är skapade utifrån erfarenheter från
aktiviteter inom botSTEM projektet.

Detta dokument utgör inte en allmän guide för STEM utan avser att besvara de
frågor som familjer kan tänkas ställa när de önskar utveckla sina barns vetenskapliga
och teknologiska kompetens i hemmiljön. Vi vill gärna understryka att de aktiviteter
som presenteras i projektet ( https://www.botstem.eu/sv/) kan utföras i hemmet för
att uppnå detta syfte.
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Vad betyder STEM och varför skall vi använda
det?
Under senare år har vi bombarderats med akronymen STEM. Vi kan hitta denna
akronym i samband med spel och leksaker, böcker, fritidsaktiviteter eller
skolbaserade erbjudanden till våra barn, men även till vuxna. Men vad betyder det?
STEM är akronymen för Science, Engineering, Technology och Mathematics. Till
denna acronym har senare adderats ett “A” för Arts (STEAM).
Ibland är det förklarat som att
detta perspektiv kom till med det
huvudsakliga

syftet

att

öva

kvalificerad personal att möta de
krav och behov som ställs inom de
arbetsområden
snabbast

och

som
vilka

utvecklas
tydligast

STEM ansatsen är mer än
begreppsligt lärande inom ämnen,
den fördjupar i erhållandet av
kompetenser och färdigheter i att
lösa reella problem.

artikulerar professioner eller STEM
profiler. Men när det handlar om
undervisning måste vi fördjupa diskussionen kring ansatsen, med vilken vi vill uppnå
integrering mellan de olika ämnesområdena, så att den bidrar till att uppnå
vetenskaplig och teknologisk allmänbildning och med denna erhållandet av
nödvändiga färdigheter för att kunna adressera och lösa samhällsproblem. Detta
implicerar att en samverkan mellan de olika ämnesområdena tillsammans med
förvärvandet av begrepp genererar signifikant och meningsfullt lärande.
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Men var finns robotik och programmering?
Vi finner det i spel och undervisnings-kit med robotik, hos robotarna själva eller i de
erbjudanden av fritidsaktiviteter vilka klassificerats som ”STREM”, vilka fokuserar på
”R:et” som i robotik, med vilken man arbetar utifrån en STEM ansats. Som beskrivs i
botSTEM projektet aktiviteter så omfattar robotik, naturvetenskap och teknologi på
ett interdisciplinärt sätt, där olika områden inom ingenjörsvetenskap kommer i spel
(mekanik, ingenjörskap, informatik …)
Datalogiskt tänkande är tätt sammankopplat med programmering och robotik. Det
omfattar förståelse för analytiskt tänkande, vilket utvecklas till ett viktigt verktyg för
att förvärva det logiska tänkande som krävs för att kunna lösa problem. Det är dock
nödvändigt att skapa en miljö, I vilken problemlösning, initiativ och kreativitet
uppmuntras. Inte med syftet att generera mekanisk programmering eller mekaniskt
handhavande av robotar, utan snarare en miljö för att uppmuntra interdisciplinärt
arbete med andra ämnesområden.
Detta är välkänt om vi tar ett

Robotik ä ren del av ingenjörskonsten
och måste integrereas genom att arbeta
interdisciplinärt

med

ämnesområden.

olika

exempel från matematiken. Olika
aktiviteter kan genomföras med
barnen som stödjer lärande inom
detta ämne: huvudräkning eller
matematisk problemlösning, och t
om genom att arbeta med olika
material. Men detta sätt att arbeta

är inte interdisciplinärt. Men om vi föreslår att undersöka lämpliga förutsättningar
för att få ett frö att gro, bortsett från de mer naturvetenskapliga aspekterna, så kan
barnen genom att räkna frön som har grott (adderat) och frön som inte har grott
(subtraherat) kan de konstruera grafer av resultatet (t ex genom att använda kaplastavar) eller t om genomföra enklare statistiska analyser beroende på med vilken
svårighetsgrad problemet presenteras.
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Några praktiska råd för familjer
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1. Hur tillämpar man en STEM ansats?
Den

integrerade

STEM

ansatsen

uppmuntrar

sammankoppling

mellan

vetenskapliga begrepp och verklighetsanknutna situationer där konkreta
aktiviteter är viktiga. Barnen måste bli aktivt involverade i att lösa de problem
som formuleras och därmed utveckla egen autonomi för att lösa problemen. Två
metodologier föreslås i botSTEM projektets aktiviteter; frågebaserad och teknisk
design. Den första refererar till de olika sätt som vetenskapsmän studerar den
verkliga världen för att skapa kunskap; och den andra handlar om att analysera
problem och tillämpa kunskap och teknologi för att skapa nya modeller och för
att förbättra existerande så som görs inom ingenjörsvetenskaperna.
Men
Avsikten är att uppnå inlärning, främja
utforskande,
manipulation,

men

skilja

det

från

demonstration

enkel
eller

reproduktion av experiment som ett recept.

då

barnen

utför

ett

experiment, tillämpar de då en
STEM ansats? För att svara på den
frågan måste vi särskilja fyra olika
situationer. En situation då barn
leker utan något särskilt syfte, en
situation då de enbart observerar
vad andra gör, en situation då

barnen följer ett recept för att reproducera ett experiment och till sist en
situation där barnen aktivt utför en aktivitet i enlighet med STEM ansatsen.
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Till exempel så kan barnen leka med olja och vatten i köket och observera att olja
flyter på vatten utan att det leder till något meningsfullt lärande. I den andra typen
av situation visar familjen barnen hur olja alltid hamnar över vattnet, oavsett i vilken
ordning eller kvantitet. I detta fall observerar barnen en effekt och utan att relatera
till begrepp ser man det som ett magiskt trick. I det tredje fallet kan vi ge barnen en
instruktion via ett formulär eller via en video där de uppmanas att hälla tre olika
vätskor, vatten, olja, alkohol, i ett glas för att sedan observera att de olika vätskorna
flyter på varandra. I detta fallet visar undersökningar att barnen inte upplever
experimenten som relevanta och tenderar att bli uttråkade eftersom de inte spelar
en aktiv roll i att lösa problemet. Slutligen så kan vi be barnen att undersöka varför
olja som släpps ut i haven stannar på ytan även när oljan tycks vara tyngre. Barnen
kan själva föreslå experiment för att utforska olika möjligheter (variabler i tekniska
termer) till exempel att mäta massan hos varje vätska givet en viss volym, att
observera och samla resultaten av experimenten för att sedan kunna beräkna
densitet och för att dra slutsatser som gör det möjligt att besvara den initiala frågan,
så som det beskrivs i den frågebaserade metodologin. I denna situation bygger
barnen meningsfullt lärande runt begreppet densitet och skapar förutsättningar för
att förstå begreppet, ”det är inte längre magi, det är vetenskap!”
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2. Vilken typ av problem kan formuleras?
Den problematiska situationen måste vara
relevant för barnen för att fånga deras intresse.

De problem som formuleras

För att motivera barnen kan man med fördel

måste vara kända för barnen

hämta situationer från barnens vardag satta i

och de måste göra barnen till

sitt sammanhang. Verklighetsbaserade eller

de primära aktörerna, spänna

näst intill verklighetsbaserade. Det är viktigta

över flera ämnesområden och

att anpassa svårighetsgraden till barnens nivå

vara möjliga för barnen att

båda vad gäller kunskaper och färdigheter, så

hantera

att de kan tillämpa vad de vet och utforska ny

som fysiskt. Problemen måste

kunskap samtidigt som det möjliggör bidrag

anpassas till barnens ålder,

från de olika ämnesområdena.

kapacitet och förmåga.

såväl

konceptuellt

Man kan till exempel be dem lösa följande
fråga: Varför smälte chokladen på min smörgås
inuti min ryggsäck den där varma dagen?
Denna frågan gör det möjligt att adressera de
olika

formerna

för

värmeledning,

eller

möjligheten att föreslå att barnen skapp
konstruera ett system som bevarar det kalla
och isolerar från material som leder värme.
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3. Vilka åldrar är lämpliga för att använda STEM ansats?
Vanligen föreslår man denna ansats för barn från 8 års ålder med större tyngdvikt
från 12 års ålder eftersom man anser att vid denna ålder har barnen redan
kunskaper om ämnena och har kapacitet att fatta beslut. Men, redan när barnen
börjar upptäcka och lära så löser de problem och lär från situationer i sin nära
omvärld. När de använder en flaska, bestick eller när de undersöker hur leksaker
fungerar så använder de alla sina sinnen och skapar erfarenheter från andra
upplevelser. Från denna stund utvecklar barnen förmågan att ställa frågor och med
dessa behovet att få svar på frågorna. Resultat genererade från botSTEM projektet
visar att den integrerade STEM ansatsen kan användas med stöd av den
frågebaserade metodologin och teknologisk design inklusive undervisningsbaserad
programmering och robotik, från 4 års ålder.

Forskning inom botSTEM-projektet visar att STEM
ansatsen

kan

tillämpas

integrerad

med

undervisningsbaserad programmering och robotik
under

användande

av

de

föreslagna

metodologierna med barn från 4 års ålder. Det
hjälper

barnen

kommunikativa

att

utveckla

färdigheter,

språkliga

kreativitet,

och

logiskt

resonemang och problemlösning.
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4. Lek med en robot eller lära genom att leka med en
robot.
Många föräldrar undrar vilken robot som är
bäst för att lära sig robotik och vilka verktyg

Att styra en robot omfattar inte

som är bäst för att lära sig att programmera.

per definition ett lärande. Roboten

Det finns manga olika typer och former av

bör fungera som ett verktyg i en

robotar och plattformar inriktade mot olika

lärande, problemlösande kontext.

åldrar

för

att

stödja

lärande

i

programmering och robotik på marknaden.
Det som är relevant är dock inte typen av
robot eller plattform i sig själv. Det viktigaste
är att dessa verktyg är integrerade till ett
lärande och problem-lösande sammanhang
som gör det möjligt att även arbeta på ett ämnesövergripande sätt med ämnen inom
STEM så som föreslås i botSTEM projektet.
Om vi t ex tillhandahåller olika material
så kan vi be barnen att bygga en ramp
på vilken roboten skall försöka nå en
viss höjd. I detta fallet, även fast de ger
instruktioner till roboten att vandra
uppför rampen, och därmed i praktiken
programmera, så blir detta en del av en
hel process. Barnen går från att leka
med roboten till att använda den som
ett verktyg för att testa deras prototyp
till ramp. Ett annat exempel på denna
ansats kan vara att skapa en prototyp av
ett system som förser olika typer av
plantor med optimal fuktighet. Efter att
ha analyserat varje enskild plantas
behov av vatten (typ av planta, behov av
vatten, karaktäristik för plantan …) så
kan de automatisera föremål, genom att
programmera,

så

att

de

ger

den

önskade mängden vatten till de olika plantorna.
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5. Men är alla barn kapabla att hantera aktiviteter enligt
denna ansats?
Kompetens startar i praktisk handling. Detta känner vi till från våra egna
erfarenheter. Du kan inte lära dig att läsa om ingen åtminstone visar dig hur du skall
ljuda bokstäverna. Och du lär dig stegvis. Du måste behärska stavning, ljudning,
stavelser och ord …för att slutligen förstå vad som blivit läst. På samma sätt är det
inte rätt att tänka att STEM ansatsen bara är till för de barn som är särskilt begåvade
när det gäller naturvetenskap eller matematik. botSTEM projektet föreslår en
integrerad STEM ansats som utgår från samarbete mellan gruppens deltagare såväl
som de som fungerar som guider i den föreslagna aktiviteten. På detta sätt
uppmuntras gemensamt deltagande genom hela processen med fokus på varje
deltagares bidrag och handlingar i en anda av jämlikhet och kollektivt lärande.
Notera att ett flertal undersökningar visar att problemformuleringar som ligger nära
barnen och som använder de metodologier som beskrivs ovan så kan en verkligt
inkluderande undervisning i naturvetenskap och teknologi uppnås.
Trots att det är väsentligt att anpassa de föreslagna aktiviteterna till de behov och
intressen som barnen omfattar så är det också väsentligt att alla är aktiva deltagare
som använder mer tid till att interagera än till att lära utantill. Detta gynnar
”uppfattningen” av begreppen genom att handha och experimentera vilket är
fundamentalt för att senare kunna utveckla en mer abstrakt konceptuell förståelse.

Den integrerade STEM
ansatsen förutsätter
samarbete mellan
samtliga deltagare vilket
uppmuntrar aktivt
deltagande och kollektivt
lärande. Ansatsen gynnar
inklusion och reduktion av
könsskillnader inom
naturvetenskap och
teknologi.
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6. Att göra misstag är mänskligt, att rätta till är klokt.
Denna fras har sitt ursprung i latinets: “Errare humanum est”, och den indikerar att
de misstag som människor gör måste accepteras och att man måste lära av dem.
Samma fras kan användas om den lärande processen. Det är inte nödvändigt att
ingjuta rädsla för att göra misstag hos barn. Denna rädsla ä ren källa till oro som ofta
hindrar barnen från att vara kreativa, att fatta beslut, att ifrågasätta förslag eller att
uttrycka sina egna.
De metodologier som föreslås i botSTEM projektet startar i transformationen av
misstag till användbara verktyg för att lösa problem till förmån för barnens egna
lärande. När en ingenjör till exempel letar efter en lösning till ett reellt problem, är
det troligt att han eller hon inte finner den korrekta lösningen med en gång. Och det
är till och med troligt att det finns mer än en lösning på problemet. Ett flertal förslag
till lösning presenteras, ett flertal prototyper skapas och testas för att förbättra eller
avhjälpa felen. Detta är ett tillfälle för att lära sig de begrepp som man inte förstod
eller tillämpade korrekt.
Därför skall vi inte låta barnen bli frustrerade i denna process, men den skall inte
undvikas. I situationer där frustration uppstår hjälper vi barnen att reflektera över
vad som orsakade felen och ledsagar dem i processen istället för att lösa problemet
åt dem för att undvika den uppgivenhet som ofta är förknippad med naturvetenskap
och teknologi.

Att göra fel är en möjlighet till
lärande

och

konsolidering

av

begrepp, men vi får inte låta det
leda till överdriven frustration och
uppgivenhet.
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7. Bortom förvärvandet av STEM begrepp och färdigheter.
Tillsammans med förvärvandet av begrepp och kompetens inom ämnesområdena
naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik så bidrar STEM
ansatsen, enligt den didaktiska modell som botSTEM projektet föreslår, till att barnen
utvecklar även andra färdigheter som till exempel:
•
•
•
•
•
•
•

Kollaborativt arbete, vilket implicerar respect för andra eftersom de idéer och
förslag som presenteras av kollegor måste respekteras.
Beslutsfattande, eftersom de måste motivera sina förslag och försvara sin
idéer antingen de är deras egna eller deras gruppmedlemmars.
Psykomotoriska färdigheter, via elaborativa handlingar, experiment och
design av prototyper.
Språklig utveckling, genom att presentera och försvara sina idéer och genom
att förklara sina resultat och slutsatser.
Kreativitet, genom att dela kunskap och idéer.
Självuppskattning och självförtroende I utvecklingen av idéer då de inser att
de har förmågan att lösa problem och att lära sig av misstag.
Känslomässig kontroll när frustrationen slår till.

Den integrerade STEM ansatsen medför inte bara förvärvandet
av kunskaper inom dessa ämnen med stödjer och utvecklingen
av andra kompetenser och färdigheter.
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8. Vad kan föräldrarna bidra med?
Efter alla processer som genomförts inom
botSTEM projektet har det visat sig att

Det är inte nödvändigt att köpa

aktiviteter kan utvecklas med en STEM

robotar

ansats från tidig barndom. Föräldrar måste

laborationskit, experimentböcker

ta till vara på barnens nyfikenhet för att

eller att ha ett yrke inom STEM för

stödja utvecklingen at kompetenser och

att kunna uppmuntra samhörighet

positiva attityder till dessa ämnen.

med STEM ämnen hos både pojkar

eller

särskilda

och flickor från föräldrarna.

Här följer några guidelines som kan hjälpa till att denna ansats med
stöd av föräldrar och som kan stödja naturvetenskapliga och
teknologiska yrkesval från tidig barndom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppmuntra barnen att uppmärksamma sin omgivning, utforska den och att
ställa frågor.
Uppmuntra de matt leta efter lösningar till deras egna frågor och ge dom inte
färdiga svar.
Hjälp do matt fokusera frågorna så att de kan undersökas givet barnens
ålder och genom att använda “vad” och ”hur”.
Lyssna och uppmuntra barnen att förklara sina idéer, förslag och
reflektioner.
Hjälp barnen att förstå att göra fel som ett led i en lärande process.
Undvik frustration genom att delta I deras reflektioner.
Formulera inte problem som de inte kan lösa.
Ta med I beräkningen den nivå på färdigheter och motorisk förmåga som de
besitter.
Skapa trevliga tillfällen som uppmuntrar motivation istället för motstånd.
Lyft deras självförtroende och värdera deras ansträngningar.
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