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Abstract 

The purpose of the study was to investigate what preschool children discover 

in the traffic system. The study is qualitative and has been conducted through 

an activity and an interview. The activity gave the children an opportunity to 

investigate a traffic system and its various components, traffic, crosswalk, side-

walk, wells and bus stop. The purpose of the interview was to deeper discuss 

children’s discoveries during the activity. 

 

The study involved a total of four children aged 5-6 years. Four days after the 

activity an interview was held where we discussed the children’s discoveries 

in the traffic system. The result shows that after the activity, the children who 

participated had developed new knowledge about the traffic system based on 

the other children's experiences and discussions. The result shows the chil-

dren's ability to acquire knowledge of the traffic system, and their ability to 

draw their own parallels to their own experiences. The children showed under-

standing and knowledge of: the traffic lights, the crossing point, the lines in the 

road, the bus stop and the curbs on the sidewalk. They also developed an un-

derstanding that there is water underneath us in the ground, when we discussed 

the wells in the road. 

Keywords: children, preschool, technique, traffic system, younger children’s 

understanding. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka vad barn i förskolan upptäcker i trafiksy-

stemet. Studien är kvalitativ och har genomförts med en aktivitet och en inter-

vju. I aktiviteten gavs barnen möjlighet att undersöka ett trafiksystem och dess 

olika delkomponenter, trafikljus, övergångsställe, trottoar, brunnar och buss-

hållplats. Syftet med intervjun är att diskutera djupare kring de upptäckter bar-

nen gjort vid aktiviteten.  

I studien deltog sammanlagt fyra barn i 5-6 års ålder. Genom en pedagogisk-

aktivitet blev barnen introducerade för ett trafiksystem och efter fyra dagar 

genomfördes en intervju där vi diskuterade kring barnens upptäckter i trafik-

systemet. Resultatet grundas på aktiviteten och intervjun som utgår ifrån en 

analys om vilka likheter de har. Efter aktiviteten hade barnen som deltagit ut-

vecklat nya kunskaper om trafiksystemet utifrån de andra barnens erfaren-

heter och diskussioner. Resultatet visar på barnens förmåga att ta till sig kun-

skaper om trafiksystemet, och deras förmåga att dra egna paralleller till egna 

erfarenheter. Barnen visade förståelse och kunskaper om: trafikljusen, över-

gångsstället, strecken i vägen, busshållplatsen och kantstenarna på trottoaren.   

De utvecklade även en förståelse för att det finns vatten under oss i marken 

då vi diskuterade brunnarna i vägen.  

 

Nyckelord: barn, förskola, teknik, trafiksystem, yngre barns uppfattningar   
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1 INLEDNING  

Ämnet teknik har alltid enligt mitt tycke varit intressant att fördjupa sig i. Uti-

från VFU perioder har jag fått uppfattningen om att teknikämnet ofta glöms 

bort av pedagogerna, vilket gör det mer intressant att ta reda på vad barnen har 

för erfarenheter och kunskaper kring ämnet teknik. Pedagogerna har oftast valt 

att inte vilja prata om ämnet teknik när frågan om deras tankar kring arbetet 

med teknik uppkommit. De väljer att utföra andra aktiviteter kring det de själva 

är bekväma i och har kunskaper om. Enligt Läroplanen för förskolan har peda-

goger som mål att låta barnen erfara vardagsteknik (Skolverket, 2016). Frågan 

som alltid dyker upp i mitt huvud när jag varit ute på VFU är ”Vart har tekniken 

tagit vägen?”. 

När det är dags för utflykt blir det oftast en tur till skogen, biblioteket eller till 

en lekpark i närheten, där fokus är målet och inte vägen dit. Jag har funderat 

på hur mycket man faktiskt skulle kunna göra på vägen mot målet, kan vi ha 

någon undervisning längs vägen och i så fall vad? När vi ska arbeta med na-

turvetenskap och teknik, varför går vi alltid till skogen? Varför inte ut i sam-

hället och upptäcker vägar, skyltar, rondeller, övergångsställen och funderar 

på hur allting hänger ihop?  

Vi kan lära mycket utifrån vad barnen har för erfarenheter kring ämnet och vad 

barnen vill lära sig mer av. Genom att låta barnen få berätta och förklara vad 

de tänker kring ämnet, kan barnen göra att pedagogerna själva utmanar sin 

egen förståelse för teknik. Om fler utmanar sin förståelse för teknik, kan det 

bidra till att fler vill utbilda sig vidare inom ämnet, eller ta reda på mer för att 

utmana barnen i deras eget lärande. Genom gemensamt intresse kan fler nyttja 

lärandet som sker mellan individer. Pedagoger har enligt min erfarenhet tyckt 

att ämnet teknik varit skrämmande, men det behöver det inte vara. Vi kan göra 

mycket med lite och lite med mycket.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad barn i förskolan upptäcker i trafiksy-

stemet.  

2.2 Frågeställning 

• Vilken förståelse och kunskaper har förskolebarnen för trafiksystemet?  
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3 TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATUR 

3.1 Teknik 

Bjurulf (2013) lyfter att från början var teknik ett sätt för oss människor att 

klara av att göra saker som en gång var svåra eller omöjliga. Alltså är teknik 

något som är skapat av människan för att lösa ett behov (Sundin, 2006). Idag 

är det de sociotekniska systemen som blomstrar, vi kan förflytta oss enkelt och 

snabbt överallt i världen med bilar, flygplan, tåg och båtar. Det är de sociotek-

niska systemen som står i fokus i den här studien då vi kommer titta närmare 

på trafiksystemet och vad som sker där (Svensson, 2011). 

3.2 Teknik i förskolan 

3.2.1 Utifrån Läroplanen  

Teknik har alltid funnits i förskolans läroplan, men det blev först 2010 mer 

utförligt inskrivet i läroplanen. Idag har pedagoger flera mål att följa som ska 

hjälpa barnen att erfara ämnet teknik, däribland vardagsteknik.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Skolverket, 

2016. s.10) 

Bjurulf (2013) menar att teknik har länge blivit sammankopplat med naturve-

tenskap istället för att betraktas som ett enskilt ämne, vilket läroplanen idag 

försöker tydliggöra genom att särskilja ämnet från naturvetenskapen. Utbild-

ningsdepartementet (2010) trycker på att låta barnen få möta och undersöka 

vardagsteknik, vilket i sin tur kan hjälpa dem att lättare förstå sin omgivning 

och kopplingen mellan artefakter och samhälle. Om vi undervisar barnen i en 

grundläggande teknisk förståelse kan det i sin tur ge dem nya sätt att se på 

saker. Axell (2013) samt Eshach och Fried (2005) nämner vikten av att låta 

barnen erfara teknik redan i tidig ålder för att ge dem intresset och möjlighet 

till att förstå ämnet senare i skolålder. Pedagoger har som uppdrag att väcka 

lusten till att lära, de har alltså ett ansvar att visa barnen att det är bra att vara 

nyfiken och vilja ta reda på saker. Om pedagogerna ger barnen en grundläg-

gande teknisk förståelse kan barnen lättare upptäcka och använda sig av tekni-

ken som finns i vardagen (Utbildningsdepartementet, 2010).  

3.2.2 Pedagoger och teknik 

Forskning om teknik i förskolan och skolan handlar ofta om vad pedago-

gerna/lärarna har för tankar och relation till ämnet. Svensson (2011) menar att 

lärare idag känner viss osäkerhet när det kommer till vad som menas med tek-

nik. Svensson (2011) och Blomdahl (2007) menar att lärarna känner att de inte 

vet hur de ska lära ut kring ämnet. De menar att det finns en svårighet i att 
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orientera sig i ämnet, för att sedan kunna lära ut det till barnen. Bristen på tid, 

material och miljö gjorde det svårare för pedagogerna att få barnen att hålla 

fokus och få med sig det de behöver då de fick avbryta inför nästkommande 

lektion. Andersson och Gullberg (2012) nämner flera fall i sin studie att peda-

gogerna beskriver sin dåliga självkänsla och sina negativa erfarenheter kring 

ämnet teknik. De lyfter problematiken som kan uppstå om barnen får erfara 

pedagogers osäkerhet i ämnet, vilket kan resultera i att barnen får samma re-

lation till teknikämnet som pedagogerna. I läroplanen (Skolverket, 2016) ut-

trycks att pedagoger ska utveckla intresse hos barnen för samband mellan na-

turens kretslopp, människan och samhälle, vilket är svårt om barnen får erfara 

pedagogernas osäkerhet i ämnet. 

Teknik har inga givna svar på behov eller lösningar, men det är också det som 

en del av undervisningen inom teknik måste handla om. Problemlösningar med 

barnens egna tankar och idéer. Om vi låter barnen själva få utforska kan det 

bidra till att de själva vill skapa lösningar på problem som de har upptäckt 

(Bjurulf, 2013). Svensson (2011) beskriver att hennes forskning kommer att 

bidra till att visa vilka sätt det finns att lära ut i ämnet teknik till unga/barn och 

hur lärare kan erbjuda bättre sätt att skapa ett lärande kring ämnet. 

3.2.3 Barn och teknik  

Svensson (2011) utgick ifrån barn i ålder 10-15 år för att ta reda på vad de kan 

om ämnet teknik. Metoden hon använde var intervjuer som utfördes enskilt 

med ett barn i taget. Svenssons avhandling är ett sätt för lärare att se vad de 

behöver utveckla kring undervisningen i ämnet teknik. Genom att ta vara på 

barnens förklaringar kring system och tekniska artefakter kan lärare anpassa 

sina lektioner för att få en lärandesituation. Svensson kom fram till att de unga 

i ålder 10-15 år uppfattar tre saker som är kännetecknande för tekniska system: 

Flöde - förflyttning av material, energi eller information genom systemet. 

Komponentinteraktion – sammankoppling och integrering av systemets delar 

genom transformation, transportering, lagring, styrning och reglering. 

Systeminteraktion – interagering mellan systemet och andra närliggande sy-

stem samt systemets gränser mot omgivningen 

(Svensson, 2011 s. 42). 

De här stegen är även det som Svensson nämner att teknikundervisningen 

borde handla om. Hur vi borde undervisa påvisar även Svensson är genom att 

belysa föremål genom att vi använder oss utav dem, vi borde låta barnen er-

fara teknik genom makro- och mikronivå. Med mikronivå menas det att stu-

dera dessa föremål som en helhet, de är ett system i sig själva. Medans på 

makronivå studera föremål som en komponent i ett system och där föremålet 

ses utifrån (Svenson 2011). Hon nämner även att det kan vara en fördel att 

”black boxa” vissa föremål för att få ett bättre fokus på det som studeras, 

vissa komponenter sätts i bakgrunden. Resultaten som blev av studierna näm-

ner vikten av att kunna identifiera syftet som ett system har. Detta för att upp-
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täcka vilka sociala konstruktioner som finns och som samspelar med männi-

skor, natur och samhälle, att utvidga förståelsen ifrån komponenter och mate-

riella gestaltningar (Svensson, 2011).  

 

3.3 Artefakt och system 

3.3.1 Artefakt  

Tekniska artefakter är verktyg skapade av människan för att underlätta sin var-

dag. Frederik, Sonneveld och de Vires (2011) nämner olika exempel på tek-

niska artefakter som en yxa, en penna, en skruv m.m. Alltså själva föremålet 

är en artefakt. Artefakter kan innebära olika delar av något, till exempel en bil 

har flera delar för att fungera. Det innebär att en bil består av till exempel en 

ratt, muttrar, hjul, drivaxel m.m. och alla dessa artefakter är viktiga bestånds-

delar för att få en bil att fungera.  

Frederik m.fl. (2011) beskriver att bilen är en artefakt, det är något vi skapat 

för att kunna ta oss från punkt A till B. Och det är oftast det här som barnen lär 

sig i skolan, bilen som en artefakt. De nämner också för att barnen enklare ska 

förstå teknik och framförallt artefakter måste vi starta med att prata om be-

ståndsdelarna som finns på de artefakter som barnen möter dagligen. Alltså 

inte prata om enbart bilen som en enskild artefakt, utan utveckla kunskapen till 

att prata om alla delar som behövs för att få en av de mest använda artefakter 

av oss människor att fungera.  

3.3.2 Tekniska system 

Svensson (2011) lyfter att genom systemteori kan vi förklara sammankopp-

lingarna mellan trafik, människa, samhälle och andra föremål. Vi kan se sam-

banden mellan dem för att tillsammans skapa ett tekniskt system. Tekniska 

system handlar om att de inte har någon betydelse eller funktion utan männi-

skor och olika sociala sammanhang.  

Systemteorin bygger på tekniska system som innebär flera olika komponenter 

som är sammanlänkade. Svensson (2011) menar att det som glöms bort i läro-

planer och av lärare är att de trycker på artefakterna inom teknik och glömmer 

bort systemen. Lärarna pratar ofta och mer gärna om artefakternas betydelse 

och roll, t.ex. datorer, telefoner m.m. Det som förloras är att datorernas syfte 

och mening blir komplett i ett system där människan ingår. Även delen hur 

artefakten skapades, de faktorer som är delaktiga i ett sammanställande kring 

artefakten förloras. Vilka som skapa den, maskinerna som gjorde alla delar och 

alla material som sitter samman är något som måste komma fram i undervis-

ningen (Svensson, 2011). 

3.4 Fånga ögonblicket 

Genom att vara en närvarande pedagog så kan vi upptäcka det som barnen ut-

forskar (Sundberg, Areljung, Due, Ottander och Tellgren, 2016). De menar att 
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vi blir medforskande i barnens utforskande, och kan fortsätta att driva intresset 

framåt för det upptäckta fenomenet. När fenomenet är upptäckt är det viktigt 

att utvidga dem genom att ställa frågor, och uppmana till jämförande mellan 

de och andra fenomen. De menar att det handlar om att se vägen mellan start 

och mål som minst lika viktig och våga bryta normerna om tid och schema för 

att utnyttja barnens egna upptäckter som ett lärande. ”Se det stora i det lilla” 

vilket nämndes i inledningen av den här studien, handlar om att  

…titta nära, skärma av och förundras tillsammans med barnen (Sundberg 

m.fl. 2016. s.55) 

Sundberg m.fl. (2016) menar att det är en svårighet att skärma av alla intryck 

som barnen får. Om vi fokuserar på att ”Se det stora i det lilla”, så är det viktigt 

att titta nära, förundras tillsammans och avskärma det som sker omkring. Det 

är då viktigt att pedagogerna hjälper barnen att avskärma för att finna ett fokus 

på det som har upptäckts.   
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4 TEORI 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Dale (1998) lyfter Vygotskijs sätt att se komplicerad aktiv intellektuell hand-

ling som ger resultatet att vi skapar oss nya begrepp. Elfström, Nilsson, Sterner 

och Wehner-Godée (2014) lyfter att grunden i sociokulturellt perspektiv hand-

lar om det sociala lärandet. Det handlar även om att alla individer lär sig i alla 

sorters situationer. Det gäller både situationer som är konstruerade, och i var-

dagliga situationer där saker sker spontant. Elfström m.fl. (2014) nämner att 

lärandet sker i sociala sammanhang, där vi delar med oss av våra erfarenheter 

till varandra. Bråten och Thurmann-Moe (1998) menar att det inte är samar-

betet i sig som är viktigt utan det som samarbetet kan leda till. Genom att lära 

tillsammans och med varandra kan vi som individ styras till att nå högre i vår 

egen utveckling (Bråten & Thurmann-Moe, 1998).  

4.2 Poststrukturellt perspektiv 

Utifrån det poststrukturella perspektivet menar Elfström m.fl. (2014) att barn 

lär sig genom att undersöka och pröva sig fram. Det poststrukturella synsättet 

handlar om att varje barn har med sig egna unika erfarenheter. Dessa erfaren-

heter påverkar hur du som individ förstår det du utför, själv eller med andra, 

även i relation till sammanhanget du befinner dig i. Det är även av stor vikt att 

inom poststrukturella ha en bra bas att börja lärandet på, men sedan kan det 

gärna slingra ut på olika stigar som kan ta utforskandet och lärandet i olika 

riktningar. Det är även vi människor som äger vår kunskap och konstruerar vår 

kunskap tillsammans med andra (Elfström m.fl., 2014). 
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5 METOD 

Syftet med studien är att undersöka vad barn i förskolan upptäcker i trafiksy-

stemet. Studien utgår ifrån frågeställningarna:  

• Vilken förståelse och kunskap har förskolebarnen för trafiksystemet?  

Den aktivitet som valdes var att utforska tillsammans med barnen vad vi kunde 

se i en vägkorsning. Vägkorsningen innehöll trafikljus, övergångsställe, väj-

ningsplikt, skyltar, busshållplats och cykel/gångbana.  

5.1 Val av metod  

Syftet med studien handlar om att undersöka vad barnen upptäcker i trafiksy-

stemet, därför behöver aktiviteten utgå ifrån att uppleva barnens perspektiv och 

deras sätt att se. Här passar då den kvalitativa metoden som observation in, då 

enligt Bryman (2011) syftar på att det är en metod som kan ge möjlighet till att 

se och upptäcka utifrån barnen. Tillvägagångssättet under aktiviteten är att ha 

öppna frågor där barnen får svara fritt och det blir en mer naturlig dialog mellan 

ledaren av aktiviteten och barnen. Den metoden som valdes är deltagande ob-

servation, Bryman (2011) menar då att det tillåter aktivitets ledaren att möta 

och samspela med deltagaren i deras miljö. En aktivitet med barnen gör att 

observatören får möjlighet till att upptäcka det som både sägs och görs.  

Den intervjumetod som kommer att passa den här studien är den kvalitativa. 

Frågorna behöver inte finnas förberedda innan intervjun, utan Bryman (2011) 

menar att frågorna kan byggas på det den intervjuade svarar. Intervjun kan gå 

åt olika riktningar och måste inte följa en förbestämd väg. Det är en metod som 

anses vara flexibel och följsam, den kan även ge ett bättre fokus till undersök-

ningen som utförs. Metoden bidrar till att intervju ledaren får mer utförliga och 

fylliga svar, vilket kan ge en högre grad i trovärdigheten på arbetet. Christof-

fersen och Johannessen (2015) menar att kvalitativ intervju är ett sätt som ger 

de som intervjuas en större möjlighet att kunna berätta fritt om det de blir in-

tervjuade om. Om intervjuerna istället var strukturerade i ett frågeformulär me-

nar Christoffersen m.fl. (2015) skulle styra intervjun utifrån förutbestämda frå-

gor. Vilket inte skulle passa i den här studien då syftet är ta reda på barnens 

egna erfarenheter och tyckande/tänkande kring det som presenteras. Genom att 

använda den här metoden kan barnen själva få svara utifrån egna erfarenheter 

och av egna tankar och reflektioner. Mayall (2008) nämner fördelen med att 

ha gruppintervjuer när det gäller barn. Barnen kan hjälpa varandra, svara och 

flika in på andra barns spår i diskussionen. Genom att använda öppna frågor 

kan det leda diskussionen framåt. Det här kan hjälpa intervju ledaren att få 

utförliga svar på de frågor som ställs.  

5.2 Urval 

Undersökningen gjordes på en förskola där det finns tre olika avdelningar, en 

avdelning med 1-3 år och två avdelningar med 3-6. Förskolan valdes i den här 
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studien för att det tidigare hade utförts en tidigare intervju med pedagog i barn-

gruppen. Då pedagogen varit positivt inställd under intervjun till ett tidigare 

arbete, det kändes då naturligt att fråga om pedagogen även ville delta i det här 

arbetet. I undersökningen deltog det fyra barn i åldrarna 5-6 år. Varför det blev 

just fyra barn var för att det inte skulle vara för många barn så alla skulle 

komma till tals. Det var även för att studien skulle utföras på en plats nära 

vägen så det var av säkerhetsskäl att inte ha för många barn med sig. De fyra 

barnen valdes ut av en pedagog på avdelningen för att pedagogen visste att de 

fyra barnen tycker om att delta i dessa sammanhang och brukar prata mycket. 

De valdes också ut då föräldrarna godkände deras medverkan. Ålder på barnen 

valdes för att kunna få så mycket diskussionsmaterial som möjligt, alltså att de 

ska ha ett ordförråd som kan gynna studiens resultat. 

5.3 Genomförande 

För att ha de bästa förutsättningarna som möjligt för den här studien, hade plat-

sen redan innan valts då den innehåller det mesta som förekommer i trafiken. 

Det finns trafikljus, övergångsställe, cykel-/gångbana, busshållplats, trottoar 

och bilväg. Aktiviteten genomfördes den tredje maj på förmiddagen med fyra 

barn och en pedagog. Den pedagog som godkänt studien och hjälpt till med 

urvalet av vilka barn som skulle delta var inte med under aktiviteten. Den pe-

dagogen som inte följde med hjälpte till att boka bussbiljetter, så de som deltog 

enkelt kunde åka till och från platsen och det blev en timme på plats. Den pe-

dagog som följde med på aktiviteten fick detta besked på morgonen vilket re-

sulterade i att hen inte fått all information om vad som skulle hända. Det bör-

jade med att alla presenterade sig för varandra, både barn och vuxna, och sedan 

informerades barnen om att de skulle åka på en kort bussresa där en aktivitet 

skulle genomföras. Vi åkte buss till platsen som skulle undersökas och där in-

formerades barnen om att aktiviteten gick ut på att prata om det som händer i 

trafiken. Aktiviteten började med att ställa frågan: Hur vet man vart man ska 

köra när man kör bil? Den här frågan gjorde att barnen förstod vad det var som 

skulle undersökas på platsen. Aktiviteten utgick ifrån att prata om det vi såg 

framför oss. Innan avslutad aktivitet skulle barnen ta en varsin bild på det de 

fann intressant som vid ett senare tillfälle skulle användas som grund i en in-

tervju. Intervjun utfördes den sjunde maj på förmiddagen, fyra dagar efter ak-

tiviteten. Det var tre av fyra barn som deltagit på aktiviteten på förskolan, då 

ett av barnen var hemma på grund av sjukdom vid intervjuns tillfälle. Intervjun 

ägde rum i ett bibliotek de utformat i ett avskilt rum på avdelningen. Det var 

ett lugnt rum utformat för att sitta på golvet tillsammans och läsa, diskutera 

och ha reflektioner tillsammans. Pedagogen som följde med dit ställde iordning 

en Ipad, startade inspelningen och stängde sedan dörren. Intervjuaren och bar-

nen diskuterade bilderna i ungefär fem minuter innan barnen långsamt började 

tappa fokus i diskussionen vilket resulterade i att intervjun avbröts. 
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5.4 Etiska överväganden 

Innan en studie påbörjas är det bra att tänka på de olika riktlinjerna som finns. 

Som ansvarig för studien måste dessa finnas i åtanke under hela arbetet. Bry-

man (2011) och Vetenskapsrådet (2017) lyfter innehållet i informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att forskare har som skyldighet att informera 

deltagarna om att deras medverkan är frivillig, vad syftet med undersökningen 

är och vilka delar som kommer ingå. Redan ifrån början så fick förskolechef, 

pedagog och vårdnadshavare information om deltagande i studien. De fick 

även veta syftet och vilka delat som skulle ingå i studien då det framgick i e-

post till pedagog och förskolechef, och för vårdnadshavarna i informationsbre-

vet (bilaga 1). För barnen berättade vi om deras frivilliga medverkan vid första 

mötet på förskolan. Bengtsson & Hägglund (2014) lyfter att barn kanske inte 

alltid säger till om de vill delta eller inte och där måste fingertoppskänslan 

komma in från den som utför studien. De som medverkar i forskningen ska få 

informationen om att de när som helst under arbetet kan avbryta sin medver-

kan, vilket ingår i samtyckeskravet. I studien framkommer det till pedagog och 

chef i e-post, och för vårdnadshavarna i informationsbrevet (bilaga 1). Barnen 

fick under aktivitetens gång välja själva om de ville medverka eller om de inte 

ville vilket även deltagande pedagog hjälpte till med att hålla utkik efter. 

Bengtsson & Hägglund (2014) menar att det är viktigt att kunna läsa av barnet 

i fråga, ta in kroppsspråket och känna efter om det verkar som att barnet vill 

vara med. Om det visar sig att barnet inte vill delta får man acceptera det och 

låta barnet utgå från undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017; Bryman, 2011).  

Konfidentialitetskravet menas att alla uppgifter och data som samlas in ska 

hanteras på ett förtroligt sätt och att inga obehöriga ska få tillgång till data. Det 

insamlade materialet i studien har enbart hanterats av studenten. Filmerna och 

nedskrivna delar där det framkommer namn på deltagare har bevarats i hemmet 

och undanlagt så ingen obehörig ska få tillgång till materialet. Allt material 

som samlas in endast får användas för ändamålet i studien, vilket ingår i nytt-

jandekravet. Efter avslutad studie kommer det insamlade materialet förstöras 

och raderas så ingen annan kan ta del av det eller använda det i andra samman-

hang (Vetenskapsrådet, 2017; Bryman, 2011). 

5.5 Databearbetning 

Efter aktiviteten utförts så antecknades allt som kunde minnas av hur det hade 

gått till och vad som hänt. Det började med att bearbeta det som barnen hade 

upptäckt och pratat om, vilket innebar att titta på bilderna och reflektera över 

det barnen hade sagt. Sedan söktes det information om vad det var för artefak-

ter barnen hade upptäckt. Den informationen kunde användas vid den senare 

intervjun, för att kunna svara på frågor om några skulle dyka upp. På eftermid-

dagen återbesöktes platsen en gång till för att titta och ta kort på fler artefakter 
och system som senare kunde användas i intervjun. Intervjun filmades med en 

Ipad på förskolans avdelning. Pedagogen som varit till stor hjälp under hela 

studien skickade filmen till mig på eftermiddagen och började då med att titta 
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på filmen två gånger. Efter att ha tittat andra gången så transkriberades hela 

filmen. Det de sa i intervjun och det de pratat om när de varit ute på aktiviteten 

lades ihop för att kunna dra paralleller och liknelser. Bearbetningen avslutades 

med att titta på filmen en gång till.  

5.6 Validitet och Reliabilitet 

Christoffersen och Johannessen (2015) hävdar att reliabiliteten handlar om hur 

tillförlitliga data är. Det har att göra med hur materialet har bearbetats, samlat 

in och använder sig av data. Kan den undersökningen som genomförts göras 

en gång till och kan det få bli samma resultat, är något som måste ställas under 

arbetets gång. Det har även att göra med att någon annan ska kunna göra 

samma undersökning och få samma resultat. I den här studien kan det bli svårt 

att få samma resultat igen då egna tolkningar och slutsatser har gjorts. Bryman 

(2011) tar även upp extern reliabilitet, vilket innebär att en social miljö inte går 

att ”frysa”. Det innebär att det blir svårt att efterlikna det som skett i aktiviteten 

med samma eller en annan grupp.   

Validitet handlar om hur relevant data är. Christoffersen och Johannessen 

(2015) benämner vikten i att data ska ha att göra med fenomenet som ska un-

dersökas. I den här studien innebär det att resultatet ska ha att göra med syftet. 

Det ska kunna gå att besvara syftet och frågeställningarna genom att använda 

resultatdelen i studien. Är resultatet trovärdigt, överförbart och pålitligt?  I stu-

dien så svarar resultatet på det syftet som är utformat vilket gör att validiteten 

är hög. Det som blir svårt är att aktiviteten är nedskriven utifrån minne efteråt, 

vilket blir svårt att göra studien trovärdig hela vägen då egna tolkningar läggs 

in (Bryman, 2011).  

 

6 RESULTAT 

Utifrån frågeställningen i den är studien kommer analysen bli utifrån insam-

lade data och slutsatser kommer kopplas samman med den tidigare forsk-

ningen. Frågeställningen handlar om att ta reda på vilken förståelse och vilken 

kunskap barn i förskolan har för trafiksystemet. Genom att analysera data kan 

frågeställningen bli besvarad, och det kan även mitt syfte med studien.  
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6.1 Aktivitet 

 

(Egen tecknad bild - bild 1) 

Aktiviteten började med en bussresa till vägkorsningen. När vi kom fram till 

busshållplatsen gick vi tillsammans över gatan till ett säkert ställe att stå på, 

vilket var en gräsmatta vid ett träd på sidan om vägen (se figur 1). Efter att ha 

förklarat att vi skulle titta på trafiksystemet, alltså alla saker vi kan se framför 

oss i trafiken, förstod inte barnen riktigt vad som menades med trafiksystemet. 

Vilket resulterade i att försöka förtydliga det med en fråga: Hur vet man vart 

man ska köra när man kör bil? 

Barnen förstod tillslut vad meningen med aktiviteten var, och då började ett av 

barnen prata om trottoaren. Barnet som fastnade för trottoaren såg att det 

fanns stenar på kanten som stack upp, och inte låg platt efter kanten. Barnen 

hjälpte varandra att lista ut vad stenarna på kanten hade för syfte och kom efter 

ett tag fram till att de var där för att berätta vart man inte skulle gå eller vart 

bilarna inte fick köra. Under diskussionen funderade barnen och båda pedago-

gerna om stenarna även hade något annat syfte än fungera som ”varning” för 

de som går eller kör bil. Efter lite funderingar så diskuterade pedagogerna om 

stenarna fanns där för att blinda personer skulle känna vart vägen började. Och 

barnen drog egna slutsatser att det måste vara så. När alla kände sig nöjda med 

samtalet kring trottoaren så började ett av de andra barnen att prata om buss-

hållplatsen. Barnen drog egna slutsatser vad bussens syfte var och varför det 

fanns en busshållplats. De diskuterade vad som hände vid busshållplatsen och 

vad som fanns där. Barnet som hade tagit upp diskussionen om busshållplatsen 

menade att det är busshållplatsen som bussarna åker till och där människor 

väntar. De andra barnen flikade in med fler resonemang som att information 

om bussen fanns där och att bussarna åkte vidare till nästa stopp. Ett barn lyfte 

även att bussens syfte var att åka fram och tillbaka, att vi kunde åka med den 

till ett ställe och sedan åka med den tillbaka igen. I den här sekvensen blir det 

tydligt att barnen indirekt betraktar bussen som ett hjälpmedel för att männi-

skor ska kunna förflytta sig mellan olika platser. Barnen visar förståelse för det 

studerade tekniska systemets syfte. 
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Vi stod kvar vid trädet och barnen fortsatte att titta runt efter fler saker de kunde 

prata om. Ett av barnen nämnde trafikljusen och övergångsstället. Det kom 

snabbt fram information om att lamporna byter färg. När det är rött så får inte 

bilarna åka och då är det en grön gubbe för de som ska gå över vägen. Och när 

det är grönt för bilarna och då är det en rödgubbe för de som ska gå över vägen. 

Ett av barnen pekade på strecken som låg mellan trafikljusen, De kom fram till 

att de fanns där för att visa vart vi går över vägen. De pekade på övergångs-

stället, vilket pedagogen fick tillägga att det hade som namn. Efter barnen hade 

börjat prata om strecken som var övergångsstället, frågade pedagogen om de 

andra strecken som fanns i vägen. Ett av barnen resonerade direkt att strecken 

fanns där så inte bilarna skulle krocka. Hade inte strecken funnits där hade vi 

inte vetat vart vi skulle köra. I den här sekvensen blir det tydligt att barnen 

indirekt betraktar trafikljusen och övergångsstället som ett hjälpmedel för att 

människor ska kunna förflytta sig mellan olika platser, men även för att bilarna 

ska få signaler om vad som förväntas av dem. Om bilarna ska stanna, köra och 

se sig om lite extra kring systemet. Barnen visar god förståelse för det stude-

rade tekniska systemets syfte. 

Innan avslutad aktivitet fråga pedagogen om barnen visste vad det bruna locket 

i vägen var för någonting. Barnen hade svårt att lista ut vad det kunde vara och 

tittade istället frågande på pedagogen som förklara att det var en brunn. Då 

såg ett av barnen en brunn till som var lite längre bort och pekade ivrigt på den. 

Vi började då diskutera vad som kunde finnas i brunnen, vad den var till för. 

Vilket pedagogen tillslut fick berätta att det finns vatten i den, då barnen inte 

vågade eller kunde svara. Barnen resonerade vart vattnet kom ifrån innan det 

hade hamnat i brunnen, och hade då olika svar. Några svarade att vattnet kom 

ifrån himlen och regnet, medan andra svarade toaletten, rör, vattenkranen. Ett 

av barnen sa att vattnet kommer ifrån sjön. Vilket de andra barnen höll med 

om. Barnen visar att de har stor förmåga att skapa lösningar på ett problem, 

genom att lägga till olika komponenter kan barnen resonera kring hur vattnet 

hamnar i brunnen. Efter en stund så visade barnen tydligt att de kände sig klara 

efter diskussionerna som varit, och då bad pedagogen barnen att ta en varsin 

bild på det de tyckte var mest intressant. Den första bilden blev på en busshåll-

plats, där efter tog nästa barn en bild på stenarna som låg efter trottoarkanten, 

och det tredje barnet tog en bild på mossa som hade suttit på trädet som stod 

bredvid oss på gräsplätten. Det fjärde barnet ville inte ta någon bild och det var 

okej att avstå.  Vi kom fram till att vi skulle gå till en lekpark längre bort innan 

vi skulle åka bussen tillbaka. Vi gick tillsammans fram till trafikljuset och ett 

av barnen tryckte på knappen och vi fick grön gubbe.  

6.2 Intervju 

Intervjun skedde i ett rum avskilt från resterande av barngrupp. Det började 

med att tillsammans med barnen prata om den aktiviteten vi hade utfört till-

sammans vid vägkorsningen. Därefter tittade vi på barnens egna bilder som de 
hade tagit men även några andra som tagits efter avslutad aktivitet. Barnen 

visade på kunskap om det som tidigare diskuterats under aktiviteten. Framför-

allt ett barn som vid aktivitetens gång hade varit mer tillbakadragen var ivrig 

att få svara under intervjun.  
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(Fotad av barn, bild 2) 

Trottoaren – Under aktiviteten visade barnen intresse för kantstenarna som 

fanns på kanten av trottoaren. Några tidigare erfarenheter av just de här ste-

narna fanns inte hos barnen, vilket skapade en nyfikenhet om varför de fanns 

där. Diskussionerna som hade skett under aktiviteten återspeglades under in-

tervjun då Adam lyfte vilket syfte som stenarna på vägkanten hade.  

Intervjuaren: kommer du ihåg vad det var för någonting? 

Adam: ja, emmm… att man inte får köra på dem. 

 

(Fotad av barn, bild 3) 

Busshållplatsen – Under aktiviteten visade barnen på stor erfarenhet av att åka 

med kollektivtrafiken. Det var både beskrivande delar vart bussarna skulle 

stanna, vart de tog vägen sen, vilket visar på en stor förståelse för bussarnas 

samband i trafiken. De lyfte även busskuren där de beskriver att du som reser 

ska vänta men även kan se tider när bussen kommer. Alla barnen visade på 

erfarenhet kring att ha använt sig av busstrafiken, och beskrev erfarenheterna 

för varandra. Under intervjun var det inte längre lika intressant att prata om 

busshållplatsen, det var en svårighet att få dem att vilja beskriva vad som sker 

där en gång till. 

Intervjuaren: vad är det som är på bilden då? 

Louise: en busshållsplats 

Intervjuaren: en busshållplats… vad gör man på en busshållplats? 

Louise: väntar på bussen 

Intervjuaren: Ja, vart åker bussen då? 
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… 

Adam: eeehm… till där man ska va 

Intervjuaren: Till nästa busshållplats, precis. 

 

(Eget foto, bild 4) 

Övergångsställe & Trafikljus – De visade under både aktiviteten och inter-

vjun stort intresse kring vad som hände i samband med trafikljuset och även 

stor kunskap/erfarenhet. Barnen drog samband mellan ljusen som visar om det 

är bilarna som får åka eller människorna som får korsa vägen.  

Ida: om den röda pekar… på människorna… 

Intervjuaren: ja? 

Ida: då får man stanna …  

Intervjuaren: då ska man stanna. 

Ida: Men om bilen … o.. o.. om den där … bilen ska säga att det är röd, 

Intervjuaren: mm? 

Ida: då ska man … dem stanna. (pekar på trottoaren) 

Även sambandet mellan strecken i vägen som markera vart människorna skulle 

korsa vägen och strecken framför övergångsstället som visar vart bilarna ska 

stanna. Genom hela diskussionen om trafiksystemet var det här de visade mest 

engagemang. De ville berätta hur det fungerade kring systemet och sambanden 

mellan trafikljus, bilar, människor samt övergångsställe. 

Brunnen i vägen (Figur 2) –  

Intervjuaren: Och vad händer vid det där locket där? (pekar på brunnen 

på bilden) 

Adam: vatten i.  
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Här visar Adam ytterligare en gång att han fått kunskap sedan aktiviteten då 

ingen av barnen visste vad brunnen hade för funktion. De har alltså genom att 

tillsammans under aktiviteten diskutera varför de fanns i vägen kommit fram 

till att det finns vatten i brunnen som befann sig i vägen.  

Adam: ifrån disk-rör. 

Ida: från regnet. 

Louise: ifrån vattenkranen! (Skriker i bakgrunden) 

De visar även på en förståelse för vart vattnet kan komma ifrån innan det ham-

nar i brunnen då de nämner samma exempel som i aktiviteten: rör, kran, regn.  

6.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att barnen i ålder 5-6 år har en mycket stor förmåga att ta till 

sig kunskap om trafiksystemet. De visar på egna erfarenheter som de gärna 

delar med andra, de visar även på en nyfikenhet om det de inte vet ifrån bör-

jan, så som brunnen. Resultatet visar också att barnens begreppskunskaper, 

de begrepp barnen uttrycker och använder sig av har en koppling till de egna 

erfarenheterna som barnen besitter. De kan förklara och dra egna slutsatser 

utifrån de kunskaper som de redan har.  

 

Sammanfattningsvis kan barnen i 5-6 års ålder som deltog i studien ta till sig 

och förstå hur ett trafiksystem är uppbyggt. De visar även på att egna erfaren-

heter och utbyte dem emellan har stor betydelse för deras lärande och ut-

veckling. De kan förstå delsystem som; trafikljus, busslinjen och strecken i 

vägen och en viss förståelse för samband dem emellan. 

  



Förskolebarns tankar om trafiksystem  Jennifer Poggel 

17 

 

7 DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

I resultatet så framkom det att barnen hade en förståelse för att teknik är något 

som är skapat av människan för att hjälpa oss att lösa ett behov, som tillexem-

pel trafikljusen meddelar oss när vi ska stanna med bilen och när de som går 

får korsa vägen (Sundin, 2006). Under aktiviteten så skapades nyfikenheten 

kring brunnen i vägen. Genom att ge barnen möjligheten att utforska system 

och i den här studien trafiksystemet, så ger vi dem grundläggande förståelse 

för ämnet teknik. Vilket Axell (2013) och Eshach & Fried (2005) menar är 

viktigt att göra redan i tidig ålder för att väcka lusten och nyfikenheten i att 

upptäcka det. Svensson (2011) och Blomdahl (2007) lyfter pedagogernas för-

klaringar kring svårigheterna i undervisningen i ämnet teknik, pedagogerna be-

nämner bristen på tid, material och miljö. Resultatet visar på att det går att 

utföra undervisning utanför klassrummet. Material och miljö för att kunna lära 

ut i ämnet teknik finns överallt runt omkring oss. Om pedagoger istället skulle 

flytta lärandet efter det de vill skapa undervisning om skulle de upptäcka att 

det finns på de mest oväntade platser, som den här studien visar kan vara till 

exempel en vägkorsning. Genom att använda sig av teknik i vardagen som 

undervisningsmetod finns det större chans att flera av dem som deltar har egna 

erfarenheter inom området. Osäkerheten vilket Andersson och Gullberg (2012) 

menar finns hos pedagogerna skulle ha chans att minska om fler utgick ifrån 

både sin egen eller barnens erfarenheter från början. Det finns möjligheter att 

diskutera utifrån de olika områden som individerna har intresse för. Som re-

sultatet påvisar att tillsammans undersöka det som finns framför, till exempel 

bussens syfte i trafiksystemet kan vid det tillfället föra lärandet framåt, och 

barnens egna slutsatser och diskussioner kommer till ytan.  

Resultaten påvisar att barnen har förståelse för sambandet mellan människa 

och trafiksystemet. Barnen pratar om trafikljusen, övergångsstället, strecken i 

vägen och bilarnas samverkan för att få systemet att fungera, som barnens slut-

sats: ”om de inte finns så krockar vi.” Här visar de en början till förståelse att 

det är vi människor som måste samverka med tekniken för att ge den ett syfte 

(Svensson, 2011). Svensson (2011) lyfter att ett system handlar om olika kom-

ponenter och samverkan mellan dem. Genom att barnen nämner olika kompo-

nenter och dess betydelse, till exempel att ljuset visar med hjälp av färg om 

bilarna får köra eller om människorna får gå, visar dem på en förståelse för att 

det är sammanlänkade delar som endast får ett syfte med hjälp av oss männi-

skor som använder det.  

Under aktivitetens gång var det även viktigt att fokusera på vad barnen var 

intresserade av. Sundberg m.fl. (2016) nämner vikten i att vara en medforskare 

i barnens utforskande. Det handlar om att fånga ögonblicket och ta vara på det 

som händer under vägen till målet. I resultatet går det att urskilja att aktiviteten 
handlade om att följa barnen och tar vara på vad det är som de fastnar för. Det 

är även utifrån deras intresse som frågor ställs och diskussionerna handlar om. 

De får även ta en varsin bild på valfri del av systemet och det är även dem 

intervjun har som grund.  
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7.1.1 Utifrån ett teoretiskt perspektiv 

Studien valdes att utgå ifrån sociokulturellt perspektiv, men även den post-

strukturell teori.  

Studien grundades på att helt gå efter barnens initiativ i aktivitets samman-

hanget. I både det sociokulturella och det poststrukturella synsättet är grunden 

att lära sig tillsammans med andra. Det är genom socialt samspel och i relation 

till det sammanhang som individen befinner sig i där lärandet äger rum. 

Elfström m.fl. (2014) menar att vi i det sociokulturella perspektivet lär genom 

att dela med sig av sina egna erfarenheter, vilket studiens resultat är grundat 

på. Även att barnen senare i intervjun kunde svara på vad brunnen var till för 

och vad som fanns i, påvisar ett lärande som ägde rum under aktivitetens gång. 

Genom diskussion och barnens egen bearbetning av det som hände så visade 

det sig att leda till ett lärande. Elfström m.fl. (2014) lyfter vikten i att lärande 

inte bara sker i de konstruerade utan även i de vardagliga och spontana situat-

ionerna, vilket hela aktiviteten gick ut på. Det som var förbestämt var plats där 

efter följde jag barnen på deras egna vägar. Vilket Elfström m.fl. (2014) menar 

att det poststrukturella grundar sig i. Det är viktigt att ha en bra bas att börja 

ifrån, men sedan får utforskandet och lärandet gärna dela sig i flera olika stigar.  

7.2 Metoddiskussion 

Studien grundas på en aktivitet med tillhörande intervju, vilket båda var av den 

kvalitativa metoden.  

I den här studien så passade tillvägagångssättet bra, barnen var intresserade 

under aktiviteten och de berättade mycket. Och genom att ha öppna frågor och 

möta barnen, så menar Bryman (2011) att det blir en mer naturlig dialog mellan 

aktivitets ledaren och barnen. Genom att resultatet av aktiviteten antecknades 

efteråt så blev det en svårighet att få med allting som hade hänt. Det som sak-

nades, som kunde ha stärkt resultatet mer skulle i så fall vara att filma aktivi-

teten. Hade jag fått med mer än bara minnet av aktivitetens diskussioner hade 

det kunnat bidra till studien och dess resultat.  

Bryman (2011) och Christoffersen m.fl. (2015) menar att genom kvalitativ in-

tervju går det att följa den intervjuades svar och anpassa intervjuns frågor efter 

svaren. I studien anpassades alla frågor som ställdes efter bilderna som barnen 

hade tagit under aktiviteten. Det var inga frågor som förbereddes innan inter-

vjun utan frågorna ställdes utifrån barnens svar. Christoffersen m.fl. (2015) 

menar att det ger en större möjlighet för den intervjuade att kunna svara fritt, 

det är även en metod som ger barnen möjlighet att kunna lyfta sina egna erfa-

renheter och tyckande/tänkande kring frågan som ställs. Bryman (2011) menar 

också att det ger arbetet en större trovärdighet och det är även ett sätt som 

intervju ledaren måste vara flexibel och följsam utifrån svaren som du får. Bar-

nen styrde intervjun under studiens gång och frågorna fick ställas efter de svar 

som blev. Under stunder som det blev tyst i intervjun ställdes följdfrågor för 

att försöka få igång samtalet igen. Intervjun kan resultera i påtvingade frågor 

med påtvingade svar vilket inte var målet. Genom att då istället känna efter när 



Förskolebarns tankar om trafiksystem  Jennifer Poggel 

19 

 

barnen visade genom att hitta på andra saker, kände sig färdiga med det vi 

samtalade om, så avslutades intervjun.  

En tanke som uppstod av att intervjun var om miljön var orsaken till att barnen 

tappade intresset. Under aktivitetens tillfälle så ville barnen gärna prata, berätta 

och beskriva det de såg framför sig, medan under intervjun var samtalet utifrån 

de frågor som ställdes. Rummet var begränsat till vad som skulle ske när bar-

nen befann sig där inne, och samtidigt så togs också barnen ur den andra barn-

gruppen som befann sig utomhus. En fråga som då dök upp var om barnen 

svarade det de tror förväntades av dem för att få gå tillbaka till resterande barn-

grupp igen? Om vi hade haft intervjun på det stället som aktiviteten hade ägt 

rum hade svaren varit mer beskrivande, eller hade barnen tappat intresset då 

också eftersom de redan utfört den delen i aktiviteten? Om studien utförts un-

der längre tid hade intervjun kunnat anpassas efter bästa miljö på ett annat sätt. 

Nu blev det första bästa möjlighet och rum för att försöka få med sig ett resultat 

till studien. 

Mayall (2008) menar även att det kan vara en fördel att ha gruppintervju med 

barn, då de kan hjälpa varandra med svaren eller fylla i där de tycker att det 

behövs. Det kan bidra till mer utförliga svar i studien. I den här studien var det 

bra med en gruppintervju då barnen kunde känna sig mer bekväma med att ha 

varandra. Det blev inte utpekande eller jobbigt för barnen då det var fritt att 

röra sig i rummet och hjälpa varandra. Det hade också varit intressant om in-

tervjun hade skett i ett rum med en bilmatta. Hade barnen visat vad som hänt? 

Hade intervjun blivit mer innehållsrik? Det hade kanske hjälpt barnen att istäl-

let få visa och peka. Det hade kanske hjälpt barnen att inte känna att intervjun 

som påtvingad, utan varit mer avslappnade och öppna för ett samtal. Om inter-

vjun istället hade varit med enskilda barn kan det ha resulterat i att barnen hade 

gett mer utförliga svar, det hade blivit mer material att analysera då fokuset 

hade varit på det som samtalet handlade om. Men det hade kunnat svänga åt 

ett helt annat håll, barnen hade kanske känt sig obekväma med att vara ensam 

med intervjuaren och svara på frågor. Eller så kanske svaren hade blivit på-

tvingade och inte något som barnen kanske annars hade svarat.  

Det som hade kunnat vara bättre för just den här studien var om det utförts fler 

aktivitetstillfällen, fler intervjuer och även ha filmat aktiviteten. Genom att ha 

fler tillfällen hade det kunnat ge barnen chansen att utveckla sina svar, barnen 

hade även fått erfara mer ifrån de aktivitetstillfällen som då hade varit. Studien 

hade även blivit mer utförligt i resultatet om den hade utförts under en längre 

tid. Då hade även barnen blivit mer bekanta med mig och även med ämnet som 

undersökningen handlar om. Genom att jag är ett nytt ansikte i barngruppen 

kan det vara svårt att komma in och få barnen att vilja prata om det som fors-

karen frågar om. Svaren skulle ha haft chans att vara mer utförliga om barnen 

varit bekant med mig som person sedan tidigare. I den här studien hade det 

varit intressant att utföra med en barngrupp där barnen är bekant med mig för 
att se om resultatet skulle ha blivit annorlunda. En fundering är om barnen då 

hade pratat mer under både aktiviteten och intervjun. Hade alla sekvenser fil-

mats hade det kunnat resultera i mer innehållsrikt material att kunna göra en 

djupare analys på. Det hade hjälpt studien att få en större trovärdighet och ett 

bättre resultat. 
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7.3 Förslag på vidare forskning. 

Det som skulle vara intressant var att få utföra studien under en längre period. 

Om fler tillfällen hade funnits till intervjuerna hade resultatet blivit matigare 

och samtidigt skulle det även ha varit ett bidrag att ha filmat aktiviteten, den 

hade hjälpt till att få resultatet mer tillförlitligt. Det hade även genom fler till-

fällen kunnat ge barnen mer utrymme att visa sin förståelse för de olika syste-

mens samband, som också skulle vara intressant att ta reda på. Utifrån det re-

sultat jag fick skulle det även vara intressant att se vad barn i förskolan har för 

förståelse om vattensystemet, vilket barnen visade intresse för när vi pratade 

om brunnen. Genom att barnen visade intresse för busstrafiken och trafikljus 

med tillhörande övergångsställe skulle det vara intressant att se var barnen kan 

om människans samband till ämnet teknik. Vad kan barnen i förskolan om hur 

vi människor samverkar med tekniken i samhället? 

Förslag på frågeställningar: 

• Vad har barn i förskolan för förståelse om vattensystemet? 

• Vad har barn i förskolan för förståelse om systems samband?  

• Vad kan barn i förskolan om människans samband till ämnet teknik?  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev samt samtyckesblankett 
Hej!  

 

Jag heter Jennifer Poggel och går termin 6 på Förskollärarprogrammet på Karl-

stads universitet. Jag håller nu på att skriva examensarbete inom ämnet teknik. 

Det jag valt att inrikta mig på är barns uppfattning och erfarenhet kring tek-

niska system. 

 

För att få fram information om barns tankar så har jag valt att göra en aktivitet 

där vi ska gå och undersöka och diskutera trafiksystemet, en/ett par dagar se-

nare kommer jag också att göra efterföljande intervjuer med barnen. För att 

hinna få med all information har jag valt att göra ljudinspelning, kort och film 

under aktiveten och intervjuerna. Endast jag kommer att se råmaterialet och 

det kommer endast att användas till examensarbetet och kommer sedan förstö-

ras. Ditt barns deltagande är helt frivilligt och både föräldrar och barn kan när 

som helst välja att avsluta ert deltagande. Barnen kommer tillfrågas om de vill 

vara med och de kan när som helst välja att avstå deltagandet. Jag kommer att 
sammanställa resultatet i en rapport som sedan kommer att publiceras i 
DIVA-portal. 
 

Alla barn kommer vara anonyma i examensarbetet. Barnen kommer inte att 

kunna identifieras på något vis, utan vara helt anonyma. Jag är inte intresserad 

av specifika barn utan syftet är att undersöka hur man kan använda sig av en 

promenad för att undersöka och diskutera trafiksystemet.  

För att kunna genomföra detta behöver jag godkännande från er som vårdnads-

havare. Jag önskar därför att ni så snart som möjligt fyller i denna blanketten 

och överlämnar till Tor Norsell senast den 23/4. 

 

□ Jag samtycker till att mitt barn får delta i undersökningen 

 

□ Jag samtycker INTE att mitt barn får delta i undersökningen. 
 

Barnets namn:______________________________ 

 

Jag/Vi godkänner att mitt/Vårt barn deltar: 

 
 
1.____________________________________________________ 

 



Förskolebarns tankar om trafiksystem  Jennifer Poggel 

24 

 

2.____________________________________________________ 

 

Datum/Ort: _______________________________________ 

 

Vid frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på: 

Mejl: jenniferpoggel@hotmail.com 

Telefon: 0704523202 
 

 

mailto:jenniferpoggel@hotmail.com

