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Abstract 

 

The intention with this study is to look into what and how children at the age 

of two and a half and three years old expresses about bridges. The study is 

qualitative and have been completed with unstructured pre- and after intervei-

ews and participant observation with two different groups with in total four 

children that have been introduced to different materials representing bridges. 

The difference between the materials is that the first group in the pre interview 

have been introduced to a toy representing a bridge that the children know from 

before and a book with the three Billy goats, unlike the second group that had 

no connection to a story. In the study the four children have been in two diffe-

rent groups. All children in age two and a half to three years old have been 

completed a pree interview before they went to town to search for bridges and 

a following interview after that. The results are based on all of the occasions. 

The children expressed their understanding of the bridge`s function about cros-

sing over to reach the other side. The fence is needed to not roll over and can 

be a protection. The bridge also often have a stairs so you can go up on the 

bridge. The results shows that the children talks about bridges through for them 

known stories and games regardless if they did get a story presented or not. 

Through the childrens telling and playing, the study shows that the children 

possess understanding of the function of the bridge because of their expla-

nations about how you need to walk over the bridge to cross over to the other 

side and not get wet. The children also talks about the different parts like fence 

and stairs and their function to the bridge.  

Keyword 

Children`s working theory, engineering in preschool, technical system, 

younger childrens expressions  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vad och hur barn i ålder två och ett 

halvt till tre år uttrycker sig om broar. Studien är kvalitativ och har genomförts 

med ostrukturerad för- och slutintervju samt deltagande observation med två 

olika grupper där sammanlagt fyra barn fått se olika material föreställande 

broar presenterade framför sig. Skillnad på material är att första gruppen har 

en leksaksbro samt en bok om Bockarna Bruse med vid förintervjun till skill-

nad från den andra gruppen där ingen koppling till saga presenterades. Efter 

att barnen genomfört för intervjun har de deltagit i en aktivitet där de fått leta 

efter broar för att sedan åter igen samtala kring broar i en slutintervju. Resul-

tatet grundas på alla tillfällena. Barnen uttryckte sin förståelse för att bron an-

vänds för att ta sig över vatten och nå andra sidan. Staket behövs för att inte 

trilla långt ned men kan också skydda. Bron innehar ibland olika funktioner 

som exempelvis en trappa så man kan ta sig upp på bron. Resultatet visar att 

barnen samtalar om broar genom en för dem känd saga och lek oavsett om 

sagan presenterades för dem eller inte. Genom barnens berättande och lek kan 

man se att barnen innehar förståelse för broars funktion då barnen berättar att 

man behöver gå över bron för att exempelvis ta sig till andra sidan samt inte 

bli blöt. Barnen samtalar även om de olika delarna som tillhörande staket och 

trappa, vilken funktion de har kopplat till bron. 

Nyckelord 

Barns arbetsteorier, teknik i förskolan, tekniska system, yngre barns uttryck  
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1 INLEDNING  

Genom mina verksamma år inom förskolan där jag arbetar som barnskötare 

har jag sett flertalet situationer där det är brist i undervisningen gällande ämnet 

teknik. Det finns också uttalat av pedagogerna själva genom de år jag arbetat, 

att det råder delade meningar, bristande kunskap och en osäkerhet. Oftast finns 

en osäkerhet bland pedagoger om vad ämnesområdet teknik innefattar inom 

utbildningen och dess undervisning. Vilket också kan vara bidragande orsak 

till att det sällan uppstår samtal mellan pedagoger om teknik eller benämning 

av tekniska begrepp under spontan eller planerad undervisning. Detta                 

försvårar ytterligare att teknik synliggörs i verksamheten. Exempelvis när ped-

agogerna säger att barnen arbetar med teknik när de sitter med lärplattan, då de 

anser artefakten lärplatta vara teknik, oavsett vilken applikation de använder, 

vilket inte alls behöver innebära att barnen lär om teknik.  

I Skolinspektionens (2017) granskning av förskolor, riktas det kritik mot            

pedagogernas arbete om ämnesområdet teknik. I rapporten skriver             

Skolinspektionen att pedagoger sällan benämner tekniken vare sig som arte-

fakter eller tekniska system. Pedagogerna ställer sällan produktiva frågor till 

barnen som handlar om teknik. Oftast hamnar det vid ett” görande”, vilket inte 

alltid leder till ett lärande hos barnen. Sammantaget leder detta enligt rapporten 

till att barn begränsas i sina samtal kring teknik.  

Förskollärarens profession och medvetenhet kring undervisning av teknik kan 

genom denna studie om broar och i beaktning av Skolinspektionens (2017) 

granskning utvecklas genom att barns frågor, funderingar men också kompe-

tens i eventuella kunskaper inför exempelvis artefakter synliggörs. Teknik går 

att undersöka på många olika sätt, exempelvis tekniskt system med sina delsy-

stem och artefakterna som vår förlängda arm. Exempel på diskussion eller un-

dersökande arbetssätt kan vara att se vilka lösningar exemplen ovan gett oss i 

vardagen. Därför är det viktigt att arbeta med teknik så att barnen kan få chans 

att utvecklas och samtala kring exempelvis olika konstruktioner och tekniska 

system i vår vardag. Detta för att få fram barns tankar, funderingar och vilka 

kunskaper de redan besitter samt hur vi ska kunna utmana dem på bästa sätt.  

 

Läroplanen för förskolan är alla pedagogers arbetsbeskrivning över vad som 

ska innefattas inom förskolans utbildning. Där nämns teknik men utan att              

förklara de olika arbetsområdena. Istället beskrivs teknik genom att barnen ska 

få möjlighet till att de; 
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 …utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur 

enkel teknik fungerar, utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och kon-

struera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Skolverket, 

2016, s. 10)  

 

Detta är en allmän riktlinje som beskriver vad barnen ska tillägna sig genom 

hela förskolans utbildning och all den undervisning som pedagogerna skall 

bedriva. 

Att barnen ska tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser 

samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld (Skolverket, 

2016, s. 10) 

Axell (2013) skriver i sin genomgång av forskning inom teknikundervisning, 

att pedagoger har olika uppfattning om vad teknik är. Pedagoger kan bli     

förvirrade och blanda ihop teknik med naturvetenskap, ämnena flyter samman 

och detta i sin tur kan leda till en försämrad utveckling av barnens lärande 

gällande teknik. Pedagogerna behöver veta vad teknik är för att kunna bedriva                 

undervisning och erbjuda barnen utveckling inom exempelvis de nämnda 

riktlinjerna ovan.  

Denna studie kommer att handla om vad och hur barn uttrycker sig om broar. 

Som inspiration om öppenhet och att beakta barns tankar och uttryck kommer 

från Areljung (2017) som skrivit om undervisning inom förskolan med               

inriktning mot naturvetenskapliga ämnen. Fokus på att finna en god                  

undervisning och utgå från barnens “working theory”, vilket på svenska 

översätts till arbetsteorier, att utifrån barnens teorier uppmärksamma vad dem 

finner intressant och hur de resonerar, erfar och upplever lärandeobjektet.       

Genom att arbeta med broar kan barnen uttrycka flertalet saker kring bron, som 

exempelvis funktion, bron som artefakt, konstruktion eller som del av det so-

ciotekniska systemet, trafiksystemet. Angående att lyssna till barns tankar om 

bron som konstruktion inspireras studien av Mylesand (2007) som skriver att 

arbete kring konstruktion också kan vara ett språk där barnen kan skapa egen 

identitet medan de utforskar aspekter av omvärlden. Vikten av att lära sig om 

teknik redan i förskolan tar utgångspunkt i vad Sheridan, Pramling Samuelsson 

och Johansson (refererad i Bjurulf, 2011) skriver att barns grundläggande kun-

skaper kommer från tiden i förskolan. Därför är utbudet, samtalen och de pos-

itiva upplevelserna av teknik viktiga i förskolan. 

Därför tar denna studie en utgångspunkt i att undersöka och beakta vad barnen 

uttrycker och frågar. Att se barns nyfikenhet som ett arbetssätt för att lära om 

ämnet teknik. 
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1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap och synliggöra vad och 

hur barn frågar, tänker och uttrycker om konstruktion, artefakter och delsystem 

inom tekniska system.  

1.2 Frågeställning 

För att rikta fokuset mot syftets mening att ta reda på barns uttryck har följande 

frågeställning valts: 

➢ Vad och hur kommunicerar barnen i ålder två och ett halvt till tre år i 

en aktivitet om delsystemet bron? 

 

2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

2.1 Teknik och naturvetenskap 

Teknik och naturvetenskap är ofta nämnda ihop. Arbetssätten är snarlika och i 

många fall ingår ämnena i samma aktivitet. Axell (2013) skriver med koppling 

till den svenska läroplanen för förskolan, om hur pedagoger kan känna en för-

virring inför de två områdena teknik och naturvetenskap. Att pedagoger har 

svårt att skilja dem åt förklaras genom att pedagoger sällan har utbildning inom 

båda ämnena. Detta påverkar hur undervisningen genomförs, vilket i sin tur 

påverkar kunskapen barnen tar till sig (Jarvis & Rennie, 1998; Stables, 1997). 

Naturvetenskap och teknik använder liknande metodik och tillämpar veten-

skapskoncepten. Trots dess likheter har teknik och de naturvetenskapliga        

ämnena olika syften. Naturvetenskap beskrivs som att förklara världen genom 

generalisering och teknik som metoden för att förändra världen, att anpassa 

och lösa människans problem samt behov skriver Jarvis & Rennie, 1998.      

Sammanfattningsvis skriver författarna att om barnen enbart ser tekniken som 

en framställning av naturvetenskap så får barnen en begränsad förståelse för 

vad teknik är, eftersom teknik är så mycket mer än en metod för att förändra. 

Teknik är till stor del lösningar på våra problem och har utvecklat vårt samhälle 

genom exempelvis tekniska system som skapat vägar som ger möjlighet till 

förflyttning och transport av varor eller exempelvis sophantering. Klasander 

(2010) ser i skolundervisningen att teknik ofta syftar till att eleverna ska läsa 

in sig mot naturvetenskap. Han vill poängtera att om man ber eleverna att ar-

beta med ett tekniskt system så ska man inte väva in för mycket naturvetenskap 

inom det, då det riskerar att ta bort fokus på de tekniska frågeställningarna. Det 

har också konstaterats att pedagoger ibland inte har samma åsikter om vad som 
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innefattas i teknikämnet, då de blandar ihop det med naturvetenskapliga ämnen 

och inte kan skilja dem åt (Jarvis & Rennie, 1998). Åsikten kan vara subjektiv 

och därför skapa en osämja kring vad som ska ingå i undervisningen och er-

bjudande av aktiviteter, vilket i sin tur påverkar vad barnen tar till sig. Däremot 

kan teknikaktivitet ofta skapa förutsättningar för att arbeta vidare med natur-

vetenskapliga ämnen. Detta kräver dock att pedagogen är medveten om var 

gränserna för varje ämne går. Barnens förståelse försämras inom båda ämnena 

som konsekvens av den bristande kunskapen. Då undersökningen av Jarvis och 

Rennie visat att barnen som hade genomfört aktiviteterna i studien, förväxlade 

naturvetenskap och teknik. Jarvis och Rennies undersökning handlar om att 

barnen ska genomföra tre olika uppgifter för att undersöka barns tankar om 

teknik. Uppgifterna barnen gjorde var följande: skriva eller rita vad de trodde 

att teknik var, peka ut vilka bilder som tillhör teknikämnet bland 28 blandade 

bilder samt en intervju för att ta reda på barnens tankar och ställningstaganden 

av de två tidigare uppgifterna. Stables (1997) skriver också att pedagoger be-

höver kunna utgå från det barnen själva har gjort tidigare, samt att pedagogerna 

behöver erfara teknik och fundera på hur man kan arbeta med detta i olika 

aktiviteter tillsammans med barnen. Genom intervjuer har man sett att peda-

goger berättar om aktiviteter/experiment som de säger fokuserar på teknik men 

som i själva verkat ger mer naturvetenskapliga innehåll. Elvstrand, Hallström 

och Hellberg, 2018 skriver att pedagoger har fått en grund i utbildning av tek-

nik men att inte detta alltid är tillräckligt djupt. Ihop med att flertalet pedagoger 

hade svårt att benämna vad som är teknik utan förklarades vara allt runtom-

kring, skapade detta ett luddigt begrepp. Som resultat av den kunskapen kan 

det vara svårt att se hur lärandet kring teknik sker hos barnen. Det finns en 

skillnad i utbildningsgrad som påverkar förståelsen av teknik. 

2.2 Pedagogiska aktiviteter och undervisning 

Här förklaras pedagogens roll i det arbetssätt ihop med arbetsteorier som 

Areljung och Kelly-Ware (2016) beskriver kring undervisning. Ett förtydli-

gande av pedagogens roll och vikt inför den kunskapsutveckling inom teknik 

som barnen ska erbjudas inom förskolans verksamhet. Areljung (2017) beskri-

ver pedagogers förhållningssätt i situationer där barn samtalar om sina tankar 

och funderingar, att pedagoger inte ska vara rädda för att flika in med rätta 

svar. De rätta svaren kommer inte att hämma barnens lust till fantasi om den 

givna kontexten. Barn kan tillsammans med sin fantasi och de tidigare kun-

skaperna utveckla nya i en pedagogisk diskussion. Genom att ge barn kom-

mentarer eller svar på deras frågor ska inte pedagogen se sin roll som att de 

stör barnens teorier, utan att de tänjer ut dem, utvecklar eller komplicerar deras 

tankar. Stables (1997) skriver också om att utveckla barnens färdigheter, vilket 

kräver en närvaro av positiva attityder. Att arbeta med teknik, kan innebära att 
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man utvecklar självförtroende och motivation, dock även motsatsen om akti-

viteter misslyckas. Det är därför viktigt att barnen arbetar i en miljö som är 

stöttande och att aktiviteten är på en lagom utmanande nivå. Barnen ska arbeta 

med uppgifter som är inom deras förmåga men fortfarande ge potential till att 

utvecklas, där ett misslyckande inte behöver ses som något negativt eller att 

det bryter ned barnets självförtroende utan kan vara lärorikt. Hedges (2008) 

skriver att genom en bedömning av situationen där barnet beskriver sin arbets-

teori kan pedagogerna efter noggrant lyssnande, erkännande av barnets teori 

och dokumentation uppmuntra dem genom dialog och ge ytterligare erfaren-

heter för att barnen ska kunna tänka om och förnya sina slutsatser. Arbetsteori 

kan förklaras genom att möta och ta tillvara på barnets kunskaper och tankar 

under pågående situation, vilket kan komma från bland annat barnets tidigare 

erfarenheter, vidare beskrivning kommer i teoridelen. Något som kan ses ge-

nom atmosfären inom en förskoleavdelning genom att ha tilltro till barnets för-

måga och se det som kompetent. Där pedagoger tillerkänner barnet som individ 

och medmänniska som innehar idéer, behov och drömmar. Pedagogen är även           

involverad i vad barnen både upplever och gör, en strävan efter att försöka 

förstå barnets intentioner. Pedagogerna är accepterande, uppmuntrande och 

stöttande. Detta är den samspelande atmosfären, som beskrivs som den som 

ger barnen mest trygghet och därav förutsättningar att utvecklas (Johansson, 

2004).  

Areljung (2017) betonar att undervisningen inte enbart ska ske vid enstaka till-

fällen i särskilda rum. Undervisning ska ske i vardagen så att barnen kan gå in 

med sina egna arbetsteorier, kroppsliga erfarenheter och vara medskapare till 

den producerade kunskapen. Hennes resultat visar att den naturvetenskapliga 

kunskapskulturen och förskolans kunskapskultur tillsammans skapar en sam-

mansättning att tillägna sig kunskap. Resultatet har kommit från fyra olika        

artiklar/delstudier som ingår i avhandlingen genom två projekt som handlar om 

att studera hur förskolan arbetar med naturvetenskap samt hur förskolans mil-

jöer ser ut för arbete med naturvetenskap. Pedagoger har intervjuats men även 

observerats när de arbetat och undervisat kring naturvetenskap inom barngrup-

pen. Genom att pedagoger har en öppen inställning till hur barn kan tillägna 

sig kunskap så kan olika ämnen vävas samman med estetiska uttryck. Alltså 

trotsar pedagoger de traditionella arbetssätt som att observera och jämföra lik-

heter och skillnader, då det kan kopplas till skolans undervisning, vilket kan 

handla om att pedagoger försöker bryta den egna upplevelsen av naturveten-

skaplig undervisning. Ytterligare vill inte pedagoger betrakta barns egna tankar 

och idéer som rätt eller fel. Pedagogerna i Areljungs doktorsavhandling sam-

talar återkommande om att barnen vill erfara med kroppen, material är därför 

en viktig del i undervisningen, vilket kan kopplas till vikten av att introducera 
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teknik i läroplaner för de yngsta barnen på grund av att det finns ett behov av 

att engagera barn i denna ålder. Pedagoger behöver arbeta med entusiasm, utan 

hämningar och med en nyfikenhet för att skapa en positiv utveckling för barnen 

(Stables, 1997). Genom att lyssna på barnen och använda deras önskemål kan 

pedagoger välja material och arbetssätt som gynnar förståelse för fenomen el-

ler system.  

Ytterligare undersökning om vilket förhållningssätt pedagoger innehar när de 

arbetar tillsammans med barnen handlar om interaktion. En punkt förklaras 

som ”ömsesidigt meningsskapande som tecken på lärande” (Insulander & 

Svärdemo Åberg, 2014, s. 10). Här beskrivs hur pedagoger går tillväga för att 

se lärandet och utgå från var barnen befinner sig och vad de anser intressant 

för att utveckla arbetet och gå vidare. Pedagoger kan under pågående aktivitet 

plockar fram tidigare material att samtala kring för att återgå och minnas. Bar-

nens erfarenheter uppmärksammas trots att pedagogen behåller fokus mot       

lärandeobjektet. Genom att pedagogerna verbalt och kroppsligt visar och         

bekräftar det som barnen berättar så uppmärksammar de vad som kan vara an-

vändbart och viktigt att veta inom lärandeobjektet, då de kan väva in begrepp. 

Pedagogerna kan se vilken förståelse barnen har inför olika begrepp och möta 

dem där dem befinner sig. Dock tas barnens invändningar, åsikter och berät-

tande alltid på allvar och inget utesluts eller ignoreras. Genom att ha med            

tidigare skapade material kan man skapa en röd tråd genom arbetet. Interakt-

ionsmönstret innebär att pedagogerna både bekräftar barnen i här och nu samt 

kan återkoppla till det dem redan gjort. Detta arbetssätt kan jämföras med         

ytterligare ett, vilket de beskriver som ”förskollärare lär ut och barn lär in” 

(Insulander & Svärdemo Åberg, 2014, s. 11). Här är det enbart objektet som 

ska läras ut och interaktionen handlar om att pedagogen innehar talutrymme 

för att lära ut. Barnen ges mindre utrymme än interaktionsmönstret ovan och 

får ingen chans att berätta om sitt eventuella kunnande. Barnen får inte heller 

utrymme för att påverka kommande aktiviteter, inte heller tas deras intressen 

eller tankar tillvara på. Aktiviteten handlar enbart om att lära ut och fokuserar 

på de begrepp som pedagogen i förväg har bestämt. Vad barnen säger eller 

uppmärksammar följs inte upp. Inom detta arbetssätt kommer barnens kunskap 

att fastställas genom något liknande kontrollfrågor, inte att ge barnens förstå-

else för begreppets användningsområde inom olika samtal och sammanhang. 

Dessa två exempel kopplas till läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). 

Det står att pedagoger ska se till att barnen utvecklar lust till att lära. Detta 

genom nyfikenhet, delaktighet, känna sig sedda då varje barns åsikt och upp-

fattning skall respekteras samt att förskollärarens ansvar är att barnen ska få ett 

reellt inflytande i verksamheten och dess arbetssätt. Vilket även Axell (2013) 

skriver angående förskollärarens ansvar, att betrakta kreativitet, luftfyllt            
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lärande och lek är en viktig grundstomme i den svenska förskolan om man 

läser dess läroplan.  

2. 3 Artefakter och tekniskt system 

Axell (2013) beskriver att läroplanen för förskolan inte har med begrepp som 

artefakt eller tekniskt system. Däremot skriver hon att pedagoger oftast            

fokuserar på tekniska artefakter och mindre på inlärningsprocessen. Axell      

konstaterar att den forskning hon studerat beskriver att pedagogerna behöver 

låta barnen använda flertalet uttryckssätt för att förklara tankegångar. Barnen 

går miste om den kontextuella förståelsen av teknik, miljö, individ och sam-

hälle. Hon menar att tekniken bör placeras in i en social, samhällelig och        

kulturell kontext. Detta ska i sin tur ge barnen förutsättningar att förhålla sig 

till den teknik som omger dem i vardagen samt känna delaktighet i vårt tek-

nologiska samhälle. Svensson (2011) har gjort en studie som handlar om att 

ungdomar mellan nio och tolv år ska se och förstå sociotekniska system som 

finns i vardagen, då vi idag kan ta exempelvis trafiksystemet för givet. Detta 

handlar dock om att sätta det i ett sammanhang och se en helhet och inte enbart 

försöka urskilja delarna. Resultat visar att ungdomarna som enbart såg artefak-

ten missade det tekniska systemet, helhetsbilden. Resultatet visar också att det 

är viktigt att kunna urskilja syftet för att öka förståelsen från det materiella och 

komponenterna till att se de sociala konstruktionerna som skapar samspelet 

människa, natur och samhälle. Hon ser dock en utveckling av helhetstänket 

under studiens gång och skriver att unga vill förstå hur omvärlden fungerar. 

Ungdomarna ville förstå mer än artefakten som i detta fall var en mobiltelefon, 

de visste dess funktioner och användningsområden men inte hur den kom i 

kontakt med andra mobiltelefoner. Svensson menar att det finns potential att 

väcka intresse för tekniska system utifrån elevernas intressen. Vidare förklarar 

hon varför barn och unga i samhället behöver lära sig om tekniska system, som 

ett nyttoargument. Detta kan handla om miljöfrågor som påverkar oss alla i 

samhället, exempelvis transportsystemets inverkan på miljön. För att ha möj-

lighet att påverka dessa saker behövs en förståelse för hur de tekniska systemen 

fungerar.  

2.4 Att arbeta med teknik genom sagor och barns erfarenheter 

Med koppling till att arbeta efter barns arbetsteorier vilket går att läsa mer om 

under rubriken teori, dras en parallell till hur man kan arbeta utifrån                     

sagor/böcker för att väva in teknik och barns erfarenheter. Axell (2018) skriver 

utifrån sin forskning kopplat till utbildning för pedagoger inom förskolan på 

Skolverkets hemsida att tekniken haft stor betydelse för människan och för-

ändrats under tiden. Genom att se hur människan skapat lösningar på problem, 

exempelvis utvecklingen på det tekniska systemet vägen som gör att vi kan 
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färdas till olika destinationer, där utveckling kan ses från häst och vagn till bil 

och buss. Axell drar en parallell till berättandet, vilket också funnits med länge 

och haft betydande roll för oss människor. Förr överfördes information munt-

ligt jämfört med dagens direktkontakt genom sociala medier. Det som är vik-

tigt att belysa här är att den muntliga berättande traditionen haft betydelse för 

hur människan utvecklat tekniken genom generationer. Gärdenfors, kognit-

ionsforskare som konstaterat att hjärnan är lämplig för att minnas. Människan 

minns bättre genom berättelser och att förstå helheten. Han menar också att 

olika berättelser genom tradition lever vidare då det är tydligt och minnesvärt 

för människan vad de olika berättelserna vill förmedla (refererad i Axell, 

2018). Genom forskning beskrivs litteratur som att det är ett sätt att överföra 

både kulturella värden samt kunskap, texter är ett sådant material som kan visa 

tekniken för en viss tidpunkt men också vilka attityder som finns till den (Ax-

ell, 2018; Axell & Hallström, 2013). En slutsats som Axell (2015) också tar i 

sin doktorsavhandling är att barnlitteraturen skapar möjligheter för barn att dis-

kutera teknik. Barnlitteraturen kan fördjupa undervisningen tack vare som att 

de är så breda i sina tolkningar och vilka syften de olika artefakterna och sy-

stemen ges. Sagor kan också komplicera teknikens syfte på ett sätt som öppnar 

upp för olika åsikter. Att använda barnlitteratur skulle därför kunna uppfylla 

de olika utvecklingsområdena som barnen ska erbjudas i förskolan. Att skapa 

denna bredd och göra det meningsfullt för barnen handlar om just detta, att 

sätta tekniken i ett sammanhang som är meningsfullt för barnen Bjurulf (2011). 

Genom Bjurulfs lärobok för pedagoger kan man läsa att om tekniken kan sättas 

in i ett sammanhang så skapar det mening för barnen att lära sig om den.  

Vad är då skillnaden för barnen att få lyssna/se/samtala om sagor som grundas 

på påhitt och fantasi i jämförelse med rena faktaböcker? Skillnaden beskrivs 

som att sagor skapar ett intresse hos barnen och innefattar oftast ett problem 

som behöver lösas. Med fokus på problemlösningen brukar oftast teknik kunna 

innefattas (Axell, 2018), vilket i sin tur skapar naturliga samtal kring teknik i 

en barngrupp med utgångspunkt från deras arbetsteorier. Genom att se tillbaka 

till tidigt 1900-tal har Otto Witts gamla böcker i genre fiktion för barn under-

sökts och konstaterats att han kunde erbjuda barnen kunskap och intresse inom 

teknik långt innan det fanns med i läroplansmål (Axell & Hallström, 2013). 

Hans böcker var med i skolbibliotek och ansågs därför inneha en kunskap som 

var av vikt för barn att lära om teknik. Witt ville visa att det är människans 

fantasi och tanke som skapat tekniken, genom att beskriva olika tekniker med 

egenskap av djur kunde han påvisa människans inspiration från djurlivet. Ge-

nom litteraturen och berättandet kan barnen få hjälp att sätta in rätt begrepp i 

tekniska sammanhang. Barnen får möjlighet att utveckla kritiskt tänkande 

kring teknikens funktion, påverkan och dess syfte. Vidare kan barnlitteraturen 
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hjälpa barnen att se den vardagsteknik som finns runtomkring dem. Artefakter 

som finns både i deras verklighet men också i böcker eller sagor. Dessa olika 

föremål kan ha en betydande roll i en saga men i vardagen tas för givet och 

inte uppmärksammas för exempelvis sin funktion. Öppna frågor är en av de 

saker Axell (2018) anser som viktigast. Genom att tekniken presenteras ur 

olika synvinklar och intressen kan det skapas samtal kring den. Som pedagog 

behöver man vara förberedd på att ställa frågor som är öppna, för att värna om 

barnens arbetsteorier, att ge barnens tankar och erfarenheter utrymme nog till 

att arbetas kring. Att relatera innehållet till barnens erfarenheter, exempelvis 

att reflektera till olika artefakter som barnen ser i sin vardag.   

2.5 Forskning om barns lärande med hjälp av att fysiskt använda sig 

av och uppleva ett ”görande” med teknik 

Levy (2013) undersökte barn i åldrarna fem till sex år och deras konstruktions-

baserade inlärning av teknik genom att bygga konkreta system och undersöka 

deras utveckling av begrepp inom rinnande vatten. De hade ett för test som 

start på studien samt ett slut-test. 15 barn i en experimentgrupp byggde               

individuellt ett vattenrörssystem under fyra tillfällen. Det förekom slutintervju 

efter varje tillfälle, där frågorna handlade om att förutse vattnets flöde och där 

den som intervjuade inte gav någon respons till barnet under tiden. Intervjun 

hade två delar. Under första delen så visades ett konkret system av samma delar 

som barnen arbetat med och de diskuterade kring detta, sedan schematiserades 

det med samma delar där barnen fick rita in och förklara i vattensystemet vart 

vattnet tog vägen.  En kontrollgrupp i liknande åldrar användes som jämfö-

relse, denna grupp fick inte bygga något konkret utan fick istället fokusera på 

andra ämnen som astrologi och mytologi. Detta för att skilja på barnens tankar, 

i jämförelse med eller utan att konstruera en bana/system. De summerade uti-

från tre olika frågeställningar: 

1. Förståelse av de fysiska lagarna: individuella lagarna, följdriktighet i 

resonemang med dessa lagar och det relevanta tillhörande dessa lagar 

2. Hur det fungerar mellan: lagar inom multivarierade uppgifter, delsy-

stem av att analysera flödet, höjd och gravitation, i relation till stora 

system. 

3. Vidarekoppling av lärandet 

Resultatet visade att de barn som deltagit i den experimentella gruppen visade 

en positiv effekt, de hade mer omfattande förståelse av de naturvetenskapliga 

lagarna. Det visade sig att dessa barn skapade en förståelse för två                           

naturvetenskapliga lagar jämfört med kontrollgruppen som fortfarande            

förklarade en. Däremot hur barnen resonerade kring dessa lagar gav ingen 

större skillnad i svar, vare sig i för- eller efter-test i någon av grupperna.            
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Orsakssambanden kunde man se skillnad från för- och efter-test hos                     

experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. Experimentgruppen hade 

inga preferenser i för-testet men i efter-testet kunde man se hur barnen såg 

olika orsakssamband på vattenflödet. Man kunde också se en bättre förståelse 

hos experimentgruppen gällande vattenflödet efter deras byggen. Gällande hur 

vatten kan stiga i höjd fann man ingen skillnad i deras förklaring av hur vattnet           

exempelvis inte kunde stiga högre än den höjd där den startade från samt att 

vattnet inte kunde stiga mer än en liten bit efter en u-formad del i systemet. 

Dock kunde ingen av grupperna som utvecklat denna kunskap inom vissa          

situationer genom olika tillvägagångssätt, överföra kunskapen till en annan      

situation. Vissa barn i kontrollgruppen kunde svara mer utvecklande och          

inneha mer kunskap än experimentgruppen gällande hur vattennivån kan stiga. 

Hur detta kom sig förklarade de själva genom att de frågat sina föräldrar eller 

att de blivit så nyfikna på vattensystem under för-testet så de på egen hand 

observerat detta. Vilket även kan kopplas till Hallström, Elvstrand och Hell-

berg (2015) undersökning som beskriver pedagogernas roll inom verksam-

heten där man sett att äldre barn som använder teknik i den fria leken sällan 

eller inte alls får något stöd i att utveckla användandet, samtidigt som de barn 

som inte väljer att arbeta med teknikämnet inte heller blir uppmuntrade till att 

göra det. Det har visat sig genom observationer av utomhuslek att pedagoger 

sällan ger stöd eller startar en diskussion om teknik. Därför ses den teknik som 

framkommer inom den fria leken som helt initierade av barnen och diskuteras 

tillsammans med andra barn för att lösa olika problem som uppstår istället för 

att utmanas eller få stöd av en pedagog, vilket kan spela in i hur barn utvecklar 

sin kunskap inom teknik. Forskarna såg också flertalet lekar där barn vävde in 

teknik, exempelvis två pojkar där leken handlade om att bygga ett så stabilt 

hus som möjligt. Under denna lek sågs flertalet saker tillhörande ämnet teknik 

i form av dialog och användandet av begrepp. Även en flicka visar teknik ge-

nom att bygga ett staket runt sin bondgård för att inte djuren ska kunna smita. 

En grupp flickor visar hur barn ”gör teknik” utomhus, de leker med plankor 

och vill bygga en rutschbana. Flickorna tar hjälp av ett staket för att skapa 

lutning och tillslut har de byggt sin egen rutschbana. Alltså använder barnen 

teknisk problemlösning i sin fria lek.  

3. Teori 

3.1 Att bemöta, ingripa och arbeta efter barnets egna arbetsteorier 

Förskolan ska utgå från barns intressen samt att deras tankar och teorier ska 

värdesättas (Areljung och Kelly-Ware, 2016). Barns tankar, teorier och idéer 

benämns här som arbetsteorier (working theory). Exempel från deras artikel 
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är där barn målat teckningar som förklaring av vart vatten försvunnit (som av-

dunstat), där barn föreslår att någon hällt ut det eller att vattnet självmant för-

flyttat sig där ifrån. Begreppets innebörd är den tillfälliga förståelsen av feno-

men eller samband i omvärlden. Arbetsteorier kan därför innefatta både barns 

erfarenheter, fantasi och kunskap de redan tillägnat sig. Som i exemplet ovan 

har barnen inte fått någon information eller vidare förklaring av begreppet av-

dunstning och använder därför de förklaringar de kanske själva erfarit. Varför 

pedagoger inte alltid går djupare in i barns arbetsteorier förklaras i stycket ne-

dan. Dock är det av vikt att belysa pedagogernas ansvar när det kommer till att 

förklara fenomen och utvidga och berika barnens arbetsteorier. Det kan relate-

ras till Hedges (2008) som beskriver arbetsteori som att barnen processar sin 

vardagliga och spontana kunskap inför att tillägna sig ny kunskap samt an-

vända problemlösning ur ett större perspektiv. Det kan också ses som verktyg 

för barnen i sin strävan mot att förstå sin omvärld (Areljung, 2018). Begreppet 

hämtas från Nya Zeelands läroplan, den beskriver att det finns tre aspekter för 

att förklara ett barns arbetsteori. Dessa tre är färdigheter, kunskaper och attity-

der, som tillsammans ska utveckla och uppmuntra till lärande. Arbetsteorier 

ges inte samma status som större teorier. Dock borde de ses och tas på allvar 

då det är barnens förklaringar om hur de ser sin värld. Arbetsteorier kan inne-

fatta stora frågor som exempelvis barnens tankar om vänskap och hållbar ut-

veckling (Hedges, 2008). En förklaring om vad arbetsteorier kan vara, är ge-

nom sociala interaktioner där barnen kan förklara och delge sin arbetsteori vid 

exempelvis lek eller aktivitet där pedagog kan utmana med begrepp, diskuss-

ioner om värdegrundsfrågor eller kluriga problem som ska lösas. Begreppet 

arbetsteori tas inte alltid på ett positivt sätt eller innehar samma status jämfört 

med andra grundteorier där man söker mönster och förklaringar av det som 

sker. Arbetsteorier innefattar inte alltid ett mönster eller en mall med förkla-

ringar och tillerkänns inte på så vis alltid av värde eller allvar, en orsak till detta 

kan vara att det inte forskats så mycket om barns arbetsteorier (Hedges, 2012).  

Pedagoger kan arbeta olika kring hur barns arbetsteorier får ta plats på försko-

lan. Areljung och Kelly-Ware (2016) skriver om pedagogers undervisnings-

strategier när det kommer till att uppmärksamma barns arbetsteorier och där 

pedagoger då ge barns teorier olika mycket utrymme under exempelvis en sam-

ling. Detta för att undvika risker pedagoger anser att det kan finnas med att 

försöka förstå barnens arbetsteorier, vilket de beskriver som strategierna, röst 

och tid. Här påvisas undervisningsstrategier som handlar om att styra eller ta 

över barns tankegång. Risker i att arbeta och samtala kring barns arbetsteorier, 

där pedagoger inte uppmärksammar eller reder ut arbetsteorin är att deras bris-

tande kunskaper inom ämnet kan uppdagas eller att barnets åsikter inte följer 

förskolans ideal. Vissa barns arbetsteorier kan synliggöras offentligt och under 

en längre period, då de anses underhållande från en vuxens synvinkel och sak-

nar de risker som kan uppstå för pedagogen, medan andra barns arbetsteorier 
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kan bekräftas men inte arbetas vidare med utan överröstas av pedagogen för 

att styra in samtalet mot något annat. Alltså omformuleras eller efterfrågas inte 

de riskabla arbetsteorierna alls av pedagogerna. I sin text publicerad hos Skol-

verket för pedagoger inom läslyftet som utgår från hennes egna forskning, skri-

ver Areljung (2018) om hur pedagoger arbetar för att barnen ska våga samtala 

och reflektera öppet, där inga idéer eller tankar är rätt eller fel. Areljung (2017) 

skriver i sin doktorsavhandling där hon intervjuat och observerat flertalet pe-

dagoger gällande arbete och undervisning inom naturvetenskapliga ämnen, att 

flertalet pedagoger upplever en motsättning i att arbeta efter barnens egna tan-

kar och sedan förklaringsmodeller inom naturvetenskapliga ämnen. Pedago-

gerna fann det svårt att ge barnen “färdiga svar” på grund av en oro över att 

förstöra deras kreativa tänkande. Dock finns en annan synvinkel, där pedago-

ger har ett uppdrag, att utveckla barns kunskaper. Dilemmat blir alltså att låta 

barnen reflektera fritt och inte bedöma dess innehåll som rätt eller fel kopplat 

till ämne eller situation, kontra att ge barnen kunskap inom ämnet i form av 

begrepp eller processer. Pedagoger vet oftast vad som är rätt eller fel men und-

viker detta när det kommer till att utvärdera arbetsteorier inom naturvetenskap 

(Areljung, 2017).  

Denna studie utgår från det som Areljung (2018) presenterar gällande arbets-

teori som en lösning där pedagogen kan få nya synsätt på att arbeta kring barns 

teorier. Dock belyser hon vikten av pedagogens egen kunskap inom ämnet. För 

att tillmötesgå barnens arbetsteorier krävs det att pedagogen kan benämna          

saker med rätt begrepp. Areljung (2018) beskriver pedagogens roll kopplat till 

arbetsteorier såhär: 

… Det beror på vad förskollärare frågar efter, hör och uppmärksammar 

och vad förskolläraren väljer att gå vidare med. Detta beror i sin tur på 

förskollärarens kunskaper, preferenser och syften med verksamheten. 

(Areljung, 2018, s. 5) 

3.2 Vad är systemteori, tekniskt system och ett sociotekniskt system? 

Systemteori är ett stort begrepp som kan finnas inom många olika områden, 

som grundar sig genom flertalet teorier (Hallström, 2009), dock tar detta arbete 

fokus på det som berör teknik. Svensson (2011) beskriver att teknik från första 

början varit en förlängd arm av människan, att utvidga kapacitet, enkla redskap 

som yxor, hävstång och hjul. Detta utvecklades till mer komplexa lösningar 

som vapen och telefoner. I utveckling har det även skapats tekniska system och 

sociotekniska system. Ett exempel på tekniskt system kan enkelt benämnas     

genom ett idag förgivettaget system som exempelvis avloppssystemet. Dock       

behöver vi beskriva dem, var systemen avgränsas mot omgivningen samt de 

olika komponenterna, då ett system innefattas av komponenter och samband 

dem mellan, vilket bildar helheten i system (Klasander, 2010; Ingelstam, 
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2002). Ett exempel på ett tekniskt system där utbyte av omgivningen sker är 

trafiksystemet, där olika individer kan använda samma transportmedel, där      

delsystem inom systemet kan vara vägen och trafikljus. Ingelstam (2002) för-

klarar också hur man kan se systemen ur olika hierarkier. Exempelvis är en 

diskmaskin ett system, dock tillhör det ett större tekniskt system, som är elsy-

stemet. Klasander (2010) skiljer på tekniska system och sociotekniska system 

genom att som ovan beskrivet förklara tekniskt system som något där den en-

skilda tekniken står i centrum (kärnan). Det sociotekniska systemet handlar om 

relationen mellan teknik och människa. Olika aktörer med olika intentioner, 

handlingar och villkor har medverkat och skapat det sociotekniska systemet.                

I dagens samhälle kan vi se skapade artefakter som en del i ett sociotekniskt 

system. Ett sociotekniskt system binder samman teknik, individ, samhälle och 

miljö. Tekniskt system är alltså beroende av sina delkomponenter för att fun-

gera som en helhet. Ett systemtänkande handlar alltså om att se en helhetsbild 

där tekniken relateras till dess syfte och miljö (Axell, 2013). Teknik kan inte 

enbart förklaras genom att vara artefakter som är skapade av människan.        

Tekniken uppfyller människans komplexa behov i andra former än artefakter, 

alltså även tekniska system. För att se det tekniska systemet behövs en               

förståelse för vilken lösning systemet ger, alltså får inte systemets struktur och 

konstruktion stå i centrum. Det behöver finnas ett helhetstänk vilket betonats 

vara av vikt och ur barn och ungas intresse med koppling till Svenssons (2011) 

studie som beskrivits i forskningsöversikten.  

3.3 Multimodalt perspektiv 

Eftersom mycket av det material som används under aktiviteterna är bilder och 

barnens uttryck är i fokus, inspireras jag av samma utgångspunkt som Thures-

son (2013). Hon beskriver utifrån sin studie, betraktandet av olika                  

kommunikativa resurser som skapar mening i de olika bilder som barnen ser. 

Barnen behöver få tolka, samtala och reflektera över bilderna. De behöver få 

koppla bilderna till andra kommunikativa resurser för att göra det meningsfullt. 

Här utgår också Thuresson från att meningsskapande är viktigt inför att ta till 

sig bilder och kunna kommunicera om dem. Genom att använda det multimo-

dala synsättet så riskeras inte att något barn inte får sina uttryck sedda. Det 

behövs oftare studera alla uttryck för att se barnens meningsskapande om          

lärandeobjektet. Genom att ha visat bilder som finns med som en röd tråd ge-

nom alla aktiviteter kopplas studien till vad Thuresson skriver: 

En multimodal språkkultur handlar således om att pedagoger och barn 

tillsammans skapar upplevelser och kommunikationssituationer om 

bilder som genererar trådar för barnen att plocka upp och spinna vidare 

på vid ett annat tillfälle (2013, s. 102). 
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Med utgångspunkt från Thuresson studie är barnens kultur av stor vikt där både 

böcker, film och internet kan vara bidragande faktorer. Med koppling till denna 

studie där Bockarna Bruse och Bamse figurer är populära på avdelningen. 

3.4 Inspiration av designstudie 

Design-teorin kan kort förklaras som att det vill skapa nya synsätt för lärande. 

Detta kan kopplas till sociala sammanhang eller didaktiska studier, genom att 

skapa nya tankar och perspektiv. Även med en koppling till den multimodala 

kommunikationen som beskrivits av Thuresson (2013), ger det nya synvinklar 

på lärandet, vilket designteorin efterfrågar. Den är utformad med inspiration 

av sociokulturellt perspektiv och design som handlar om att utforma upplägg 

för lärandeobjektet. Det finns olika sekvenser inom designstudien. Med kopp-

ling till förskolan och utformning av studiens aktivitet och metodval blir det 

en semi formell studie. Semi formell beskrivs genom att starta vid en tänkt 

”lärande situation” som innefattar vissa normer, social kontext samt några reg-

ler att följa men inte lika tydliga målsättningar eller utvärderingar som vid en 

formell utformning. Vidare handlar det om att kunna följa hur individerna age-

rar i kontexten och vilka olika ”symboler” (koppling till multimodala) som de 

tar till sig. Vidare beskrivs att denna design ska analyseras i utformning och 

vad som påverkat att individen lärt sig (Selander, 2008). Denna studie har med 

utgång från att använda den naturliga och verklighetstrogna vardagen inom 

fältet, se på de sociala interaktionerna av vikt men framförallt inneha en öp-

penhet för att kunna modifiera innehållet i studien (Barab & Squire, 2004). Att 

tänka utifrån en designbaserad studie passar in, då syftet i denna studie att un-

dersöka hur barn uttrycker sig i en för dem naturlig och igenkännande miljö, 

där uttryck är i fokus och aktivitetens material har förändrats i försök att öka 

fokus på tekniska system (mellan grupp A och B). En utmaning inom en peda-

gogisk verksamhet är att få fram det komplexa så andra kan relatera till det och 

på så vis bli en värdefull forskning. Detta kräver då att designstudien kan skapa 

förståelse som inte är enbart bunden till specifik kontext. Tanken är att bredda 

perspektiv på hur individer reagerar, tänker och lär sig. Den vill inte enbart 

skapa en lokal förståelse (Barab & Squire, 2004), som i denna studie, försöka 

se och vara uppmärksam på barnens uttryck, om dem innehar eller skapar kun-

skap kring broar. 
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4. METOD 

4.1 Metod för datainsamling 

För att ta reda på vad barnen uttrycker, både verbalt och kroppsligt, i en            

aktivitet med innehåll av teknik valdes ostrukturerad intervju samt deltagande 

observationer som båda filmades Under studiens gång ska broar besökas, vil-

ket är en del av det tekniska systemet vägen. Genom studien kan förståelse för 

broars syfte och funktion till övriga komponenter av vägen skapas. Valet av att 

filma intervjuerna samt observationstillfället gjordes för att inte missa rörelser, 

gester eller andra uttryck samt kunna vara uppmärksam på uttryck, verbalt och 

kroppsligt angående etiska aspekter som exempelvis att dra sig undan eller 

undvika frågor. Både intervjuerna samt observationen är ostrukturerad då det 

på förhand inte går att veta vad respondenterna kommer säga eller visa intresse 

för. Valet av deltagande observation bygger på att användning av observation 

ger tillfälle för att studera interaktioner (Christoffesen & Johannessen, 2015). 

Genom en deltagande observation kan det också ställas några frågor för att få 

förklaringar eller upprepningar på vad respondenten uttryckte. En ytterligare 

aspekt inför val av deltagande observation är att alla barn som ingår i studien 

inte har ett utvecklat verbalt språk med ett brett ordförråd, därför är fortfarande 

deras kroppsliga uttryck viktigt att uppmärksamma. Detta är också orsak till 

att inte enbart använda barnintervjuer då det kan begränsa svar på barnens ut-

tryck. Blir svaren begränsade kommer inte syftet i undersökningen att kunna 

besvaras. Valet av ostrukturerad intervju kommer då första och sista tillfället 

inte erbjuder barnen någon aktivitet men undersöker vad och hur barnen ut-

trycker sig om broar. Tillfällena bygger på barnens uttryck och skapar samtal 

och är därför inte någon observation. Den ostrukturerade intervjun utgår också 

från den naturliga miljön där barnen vistas regelbundet och där kontexten är 

igenkänningsbar till sin miljö och genomförande. Med detta val skapar det för-

utsättningar för barnen att våga uttrycka sig i en trygg miljö. Även den tidigare 

etablerade relationen kan påverka hur barnen med mer trygghet kan svara på 

frågor. Dock kan det också innebära att barnen har en tanke om vad som kan 

vara relevant att berätta under intervjutillfället på grund av att de redan innehar 

en tanke om vad intervjuaren kan vilja lägga fokus på (Christoffersen & Jo-

hannessen, 2015). Valet av en ostrukturerad intervju handlar också om att ta 

reda på barnens eventuella erfarenheter, då en observation inte svarar för vad 

barnen sedan tidigare erfarit. Det är öppna frågor som sker spontant efter vad 

som händer med de barn som deltar och följer därför ingen mall med bestämda 

frågor. 
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Sammanlagt genomfördes sex olika tillfällen där två barn per grupp genom-

förde två moment var, där det finns en för- och efter intervju med en observat-

ion som aktivitet mellan dem. Under slutintervjun kunde enbart ett barn per 

grupp delta på grund av barnens närvarotid på förskolan. Alla barnen är under 

undersökningens tid mellan två och ett halvt och tre år gamla. 

4.2 Urval 

Denna studie har genomförts i en medelstor kommun i mellersta Sverige.       

Studien är genomförd på en för intervjuaren känd förskola där barnen inte har 

behövt bygga upp en ny relation med observatören. Det är en fördel med att 

inte vara helt okänd för barnen (Bryman, 2008). Valet av förskola är gjord av 

bekvämlighetsskäl, både genom redan skapat förtroende samt tidsaspekt. Stu-

diens urval är målinriktat. Detta på grund av att frågeställningarna riktar sig 

mot en viss ålder. Det är inte enbart ålder som är av vikt, vilket Bryman (2008) 

skriver om målinriktat urval. Han skriver att även plats och kontext behöver 

ses över, att observatören inte ska dra slutsatser som är tids eller platsbundna. 

Alltså ska inga slutsatser dras som kan kopplas till en speciell tid eller plats. 

Barnens dag på förskolan kan innebära olika tidpunkter där de är trötta eller 

vana att göra andra saker som påverkar deras inställning till att delta i studien. 

Därför har observationstillfället en annan form på annan plats, vid annan tid 

och längd jämfört med för- och slutintervjuerna för att kunna se vad respon-

denterna uttrycker om syftet och frågeställningarna.  

Vårdnadshavare till barn i ålder två och ett halvt till tre år blev tillfrågade om 

deltagande i studien (se bilaga 1). Sammanlagt tillfrågades vårdnadshavare för 

sex barn och vårdnadshavare för fem av dem svarade med att godkänna bar-

nens deltagande. Fyra av dessa barn deltog i studien. Förintervjun samt aktivi-

teten genomfördes med två barn i taget och vilka av dem som deltog tillsam-

mans berodde på barnens närvaro samt av etiska skäl då ett av barnen inte ville 

delta när hen blev tillfrågad. Angående förintervjun tillfrågades barnen om 

vilka som ville delta den tidpunkten. Slutintervjun genomfördes med enbart ett 

barn per grupp, på grund av barnens närvarotid men kunde inte heller väntas 

ut på grund av studiens tidsram.  

4.3 Genomförande  

Först kontaktades förskolechef och sedan pedagogerna på avdelningen.           

Eftersom barnen redan har vetskap om vem observatören är behövdes ingen 

introduktion på avdelningen innan aktiviteterna kunde genomföras. Ingen pe-

dagog på avdelningen behövde delta som stöd för varken forskaren eller bar-

nen, då barnen var glada och fåtal barn deltog samtidigt och kunde ges det stöd 

de behövde. Vårdnadshavare fick samtyckesblanketterna i barnens fack för att 



”Titta där, en bro till”  Natalie Andersson 

17 

 

ta med sig hem. Under eftermiddagen hann några av vårdnadshavarna till bar-

nen att informeras kort om ämnesområdet samt be dem fundera på eventuella 

frågor. När samtyckesblanketterna samlats in kunde undersökningen med 

barngruppen starta. 

Genomförandet skedde i tre olika tillfällen med barnen och hade till viss del 

olika utformning. Varje tillfälle har filmats med surfplatta. Under för- och slut-

intervju har surfplattan varit uppställd/lutad på en högre hylla för att inte ta 

barnens uppmärksamhet. Brickan som använts med olika material av en bro 

(för- och slutintervju) har placerats antingen direkt på golvet eller mitt på bor-

det då samma aktiviteter genomförts i olika rum med två olika grupper. Inter-

vjuerna skedde dock inom förskolans miljö där fokus på materialet var tydligt.            

Aktiviteten skedde utomhus, i stadens centrum för att upptäcka broar på            

riktigt, där barnen fick utforska sin omvärld med utgångspunkt från                      

förintervjun. Även aktiviteten har filmats med enbart vissa sekvenser på grund 

av tidsaspekt, praktiska och säkerhetsskäl. Det är svårt att filma hela tiden som 

man också ska promenera och informera och ha full uppsikt vid exempelvis 

övergångsställen. Alla sex tillfällena genomfördes under cirka tre veckors tid 

med ungefär tre till fyra dagars mellanrum mellan varje tillfälle på grund av 

hur barnen vistades på förskolan under aktuell tid. De båda grupperna har fått 

genomföra studien på liknande tillvägagångssätt men haft skillnad i materialets 

innehåll. Det är två barn i varje grupp. 

Bron presenteras med en saga: Grupp A fick se material bestående av en bro 

tillhörande tågbana, fyra olika bilder på broar där två av dem är bilder av broar 

som finns i staden där de bor samt boken om Bockarna Bruse (Kruusval, 2012) 

och en träbro som använts på förskolan när pedagogerna berättat sagan om 

Bockarna Bruse (Se bild 1). 

 Bild 1 

Barnen fick samtala och leka med materialet. Intervjuaren frågade produktiva 

frågor som tillhör bron, där benämningar om begrepp innefattades. De saker 
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som benämns tillhör system, funktion, konstruktion och material. Detta då 

Stables (1997) har skrivit att flera faktorer som ingår i teknik behöver lyftas. 

Barnen får också samtala om vad de finner intressant, detta för att lyssna in 

vad som är meningsfullt för dem (Arjelung och Kelly-Ware, 2016). Barnen 

stöttades och tilläts att genomföra sina funderingar som att exempelvis ställa 

tågbron på golvet och balansera över den. Grupp A fick några dagar senare åka 

in till stan med de två bilderna av broarna som kommer från samma stad, som 

de nu skulle leta efter och se om de fanns. Barnen fick komma överens om 

vilken bild som de vill ha. Inne i stan promenerade barnen längs en gångbana 

som leder dem till broarna. Vid de två broarna blev det paus för att höra hur 

barnen uttryckte sig och om vad de uppmärksammat. Då det är en lång stund 

för barn i denna ålder är det naturligt att andra ämnen eller ting diskuteras, 

vilket accepteras. I slutintervjun som sker några dagar efter är i samma rum 

och innehåller samma artefakter på brickan som under förintervjun. Samma 

upplägg skedde här, att barnet får uttrycka sig fritt med en förändring av att 

intervjuaren försöker se vad barnen minns från utflykten och återkopplar till 

saker som sagts. Här skiljer det sig åt mellan grupperna beroende på vad som 

skett under aktiviteten. 

Bron presenteras utan saga: Grupp B får i förintervjun enbart se tågbron samt 

de fyra bilderna på broarna. Här fanns inget om bockarna bruse eller annan 

saga inblandat. Samma öppenhet fanns som vid grupp A under detta tillfälle, 

att barnen får undersöka medan det samtalas och benämnande av olika delar 

sker. Barnen i grupp B fick också någon dag senare åka till stan och leta efter 

broarna. Barnen använder samma bilder och går längs samma gångbana inne i 

stan. Barnen fick också ta en paus vid varje bro för att kunna uttrycka vad som 

intresserade dem. Någon dag senare kom slutintervjun som även den innefat-

tade samma material i samma rum som under för intervjun. Under slutintervjun 

frågar också intervjuaren om saker som skedde under aktiviteten. 

4.4 Databearbetningsanalys 

Bearbetningen av data utgår från videoobservationer som gjorts vid varje        

tillfälle. Efter varje tillfälle transkriberades varje videoklipp för att ta reda på 

vad barnen i ålder två och ett halvt till tre år uttryckte om bron som exempelvis 

artefakter, tekniska system eller konstruktioner. Efter varje filmklipp analyse-

ras det och liknelser eller återkommande begrepp om broarna kan höras eller 

ses genom barns uttryck antecknas. Det som är viktigt att beakta är barnens 

verbala och kroppsliga uttryck/ uppfattningar. Här analyseras också en jämfö-

relse mellan grupp A och grupp B, då olika material presenterats under för- 

och slutintervju. Analysen fokuserar på vad barnen samtalar om/associerar 
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kring bilderna och de olika artefakterna på brickan med koppling till att försöka 

utläsa barnens arbetsteorier genom deras olika uttryck.  

Analysen gjordes utifrån att det är Inductive approaches (helhet till delar), vil-

ket innebär att en mindre insamlad mängd filmsnuttar som kan analyseras brett 

utan stark koppling till en teori. Inspelningarnas syfte är att se uttryck och 

besvara frågeställningarna. Som Derry (et al., 2010) skriver krävs en strategi 

för att finna vad som ska letas efter. Studiens analy skedde efter en av Erickson 

(2006) tillvägagångssätt (inductive approach). Detta tillvägagångssätt passar 

bra till studier där interaktion sker. Med inspiration har inspelningarna analys-

erats utifrån fem av de sex stegen tillhörande inductive approaches av Erick-

son. Det är ett medvetet val att ta bort steg fem då det innebär en återkoppling 

som inte funnits tid till, även om det hade varit av intresse, då möjlighet till 

ytterligare förklaring av barnens uttryck kan ha framkommit. 1) Inspelningarna 

har tittats igenom utan att stoppats och anteckningar av vad barnen uttrycker 

både verbalt och genom kroppsspråk har skrivits ned. 2) Inspelningarna har 

tittats igenom igen fast denna gång med pauser. Kortfattade nedskrivna kom-

mentarer om utmärkande saker som barnen uttryckt om bron. 3) Utifrån de 

kortfattade noteringarna utvecklades det till en mer detaljerad text om vad 

barnen har uttryckt genom deras kommentarer eller händelser av betydelse 

inom varje aktivitet. Detaljerna har använts för att jämföra och kunna dra 

liknelser mellan grupp A och grupp B samt för- och slut intervjuerna. 4)  Efter 

att olika situationer, samtal och utryck valts ut har de därefter sorterats för att 

riktas mot syfte och frågeställning, alltså vad barnen uttrycker och hur de 

uttryckt det. Även noterat händelser som kan kopplas samman till rubriker un-

der tidigare forskning och teori. Kodning som Erickson föreslår, namnges här 

efter grupp samt för- och slut intervju eller observation/aktivitet. 5) Först          

jämfördes aktiviteterna mellan grupp A och B, vad som är framträdande i         

respektive grupp. Under denna sista del kan det utifrån inspelningarna sättas 

förklaringar till varför det sker och varför sekvensen är viktig. Förklaringar 

kommer senare i diskussionsdelen för att inte komplicera med en analys i           

resultat delen.   

4.5 Etiska principer   

Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns forskningsetik, vilket gäller för mig att 

inte skada miljön och värna om de deltagande personerna. En avvägning be-

höver göras om visst material kan vara för känsligt och avslöja deras identitet. 

Av vikt är även att inneha sin etiska radar som Skånfors (2013) skriver, vilket 

innebär att försöka avläsa om barnen agerar på ett sådant sätt så de inte vill 

delta under observation eller aktivitet. Christoffersen och Johannessen (2015) 



”Titta där, en bro till”  Natalie Andersson 

20 

 

skriver att Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav som sammanfattar de forsk-

ningsetiska principerna för att värna in individerna. 1) informationskravet in-

nebär att förmedla vad studien handlar om. Detta har gjorts både till vårdnads-

havare genom skriftligt brev som de fått med hem och ett kort samtal innan 

eller efter underskrifterna lämnats in. Även barnen har informerats om att deras 

åsikter önskas gällande upplägget, om de vill ändra eller lämna rummet. 2) 

samtyckeskravet, deltagarna får själva bestämma om de vill delta eller ej. Båda 

vårdnadshavare till barnet har här fått ge samtycke då alla barn är minderåriga 

(se bilaga 1). Dock som nämns ovan gällande etisk radar, tas barnens uttryck i 

beaktning och kan avgöra om barnet vill delta eller inte. 3) konfidentialitets-

kravet att man inte skall kunna röja en persons identitet och alla insamlade 

personuppgifter ska förvaras oåtkomligt för andra personer. Dessa insamlade 

personuppgifter är för denna studie, vårdnadshavares underskrifter samt de in-

spelade aktiviteterna. Surfplattan har spelat in med flygläge (utan internetupp-

koppling) på och sedan överförts till en privat dator med lösenordsskydd som 

enbart nyttjas av mig, detta för att undvika molntjänster som kan dela material 

med andra. Vårdnadshavares underskrifter har också tagits med hem till privat 

bostad och förvaras inuti en mapp i ett låst skåp. 4) Nyttjandekrav betyder att 

den insamlade materialet enbart får användas i undersökningen. Den får inte 

delges för att exempelvis föras vidare till utvecklingssamtal eller fortsatt arbete 

i barngruppen.  

4.6 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet betyder att man vill veta vad tillförlitlig datainsamling är, vad för 

slags data innefattas i studien och hur har datamaterialet tagits fram, noggrann-

het i det man gjort samt hur har det analyserats. Man kan testa reliabiliteten 

genom att göra om datainsamlingen vid ett annat tillfälle för att se om resultatet 

blir detsamma. Ett annat tillvägagångsätt är att se vad andra forskare får för 

resultat (Christoffersen & Johannessen, 2015). Det finns två sätt att se reliabi-

litet, dessa är extern reliabilitet och intern reliabilitet (Bryman, 2011). Extern 

reliabilitet kan vara svår att uppfylla då det betyder att man ska kunna dubbel-

kolla samma sak. En situation går inte att frysa och göra om exakt lika. Dock 

kan man försöka efterlikna situationer och som forskare gå in i samma sociala 

roll, för att få underlag att jämföra med. Intern reliabilitet, är om man är fler 

som forskar tillsammans och kommer överens om hur man ska tolka materi-

alet. Hur studien kan säkerställa reliabilitet kan ses genom att den har utgått 

från två olika grupper men gett liknande resultat. Extern reliabilitet är som sagt 

svår att uppfylla men en annan forskare skulle kunna genomföra denna studie 

med samma sociala roll och väva in en för barnen känd saga i studien. Intern 

reliabilitet går inte att kolla här då studien gjorts som ensam forskare. Dock 

kan med koppling till pedagogernas roll, sagor, lek och att beakta barnens         
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arbetsteori skapa delade meningar i hur man tolkar och analyserar det som 

framkommit i resultatet. Beroende på hur mycket erfarenhet man har inom för-

skolans utbildning och undervisning kan förståelse och acceptans för barns sätt 

att uttrycka sig variera och därav påverka hur barns kunskaper skrivas fram 

eller för den delen inte skrivas fram. Validitet betyder att man undersöker hur 

relevant data som insamlats är till att förklara fenomenet/det man vill under-

söka. Begreppsvaliditet är något som används, det förklaras som relationen 

mellan data som insamlats samt det som ska undersökas. Att se om data har 

validitet kan vara komplext, det beskriver Christoffersen och Johannessen 

(2015) genom att flertalet synpunkter och åsikter om vissa fenomen kan finnas, 

vilket gör att en undersökning kan ha svårt att kartlägga och redovisa ur alla 

synpunkter. De beskriver att man ibland får utgå från sunt förnuft. Ett komple-

ment för att kunna uppfylla högre begreppsvaliditet kan i vissa fall vara att 

jämföra olika metoder och se samband mellan vilka resultat de båda ger. Det 

får dock inte ses som att det finns en exakt mall för vad som betyder hög vali-

ditet eller inte, dock behöver det beaktas, för att påvisa kvaliteten i en under-

sökning. Som vid reliabilitet skiljer man på extern och intern validitet (Bry-

man, 2011). Den externa validiteten handlar om att kunna generalisera studien 

till andra miljöer och kontexter medan intern validitet handlar om teori och 

forskningens datainsamling. Observationer är en bra metod, då den kan säker-

ställa överensstämmelser. Bryman (2011) beskriver att dessa begrepp är vik-

tiga då de påvisar kvaliteten i den kvalitativa undersökningen. Genom tidigare 

forskning kan paralleller mellan exempelvis Levys (2013) forskning och vissa 

av studiens sekvenser dras samt att vikten av pedagogens roll och barns kun-

skaper tydliggörs i studien vilket även beskrivits genom arbetsteori. Studien 

utgår även från teoretiska perspektiv som att se barns uttryck och att inneha 

möjlighet för en föränderlig utformning som kan anpassas efter barnens in-

tresse. Därför anses studien inneha både extern och intern validitet då den kan 

koppla samman de viktiga aspekterna som tagits upp under tidigare rubriker.  

5. RESULTAT 

Under resultatet presenteras de olika tillfällena (för- och slutintervju samt ob-

servationstillfälle) som alla filmats där barnens uttryck som har en betydande 

roll presenteras. Tillfällena presenteras i följd av förintervju, aktivitet och slut-

intervju med en beskrivning av innehåll och barns uttryck med grupp A först 

och grupp B efteråt. I grupp A kommer barnens namn att börja på A och i grupp 

B kommer de att börja med B. Barnets kön är inte relevant att koppla till indi-

viduella uttryck och beskrivs därför enbart med pojknamn och benämns med 

han utan att lägga någon värdering i det.  
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5.1 Förintervju med Grupp A 

På en förmiddag innan utevistelsen ligger en bricka med olika material som 

visar broar på golvet i det relativt tomma rummet. Två barn kommer in och 

intervjuaren stänger dörren. Alexander och Axel sätter sig framför brickan. På 

brickan finns en tågbro tillhörande tågbanan, ytterligare träbit med målning av 

en bro tillhörande en påse med bockarna bruse, en bok om bockarna Bruse med 

bilder av en bro samt fyra utskrivna bilder (se bild 2–4) där två av bilderna är 

belägna i samma stad. En bro visas inte på grund av konfidentialitets kravet, 

eftersom det kan avslöja var någonstans som studien genomfördes. 

     Bild 2  Bild 3  Bild 4 

När intervjuaren har ställt upp surfplattan sätter hon sig ned bredvid Axel och 

frågar ”vad är det här för något?” Alexander svarar ”lilla bocken bruse”.           

Intervjuaren pekar i boken på bron och Alexander säger ”en bro, där trollet 

bor”. Båda barnen tittar nu på boken. De inleder samtal om trollet, att de inte 

är rädda för trollet. Intervjuaren lyssnar och nickar men vill återfå fokuset till 

bron och upprepar frågan och tittar ned över brickan ”men vad var det här nu 

igen då?”.  Båda barnen utbrister ”en bro”. Axel sätter pekfingret på tågbron 

och studsar med den över hela bron och säger ”en bro”. Intervjuaren pekar på 

alla bilderna. Alexander tittar på bild nummer 2 och säger ”där finns det också 

en bro”. Nu är barnen mer uppmärksamma på broarna och studerar varje sak 

som ligger på brickan och berättar lite försiktigt om dem. Alexander säger 

”man kan åka ned här, plump” medan fingret drar längs en linje av bro num-

mer 4. Axel följer fingret längs en asfaltväg på samma bild och brummar som 

ett fordon med munnen, lyfter sedan fingret för ett hopp när vägen på bilden 

tar slut och säger ”aj”, visande av vägens betydelse. Intervjuaren pekar på 

samma bild och frågar ”man kan åka så, över den här bron?”. Axel ler och 

nickar som svar (se bild 5). Alexander berättar också och pekar på bilderna för 

att visa om var man skulle kunna åka. Alex pekar på en hängande vajer och 

säger ”man kan åka här, upp och ned och upp och ned”. Intervjuaren frågar 

”var tror ni att människor kan cykla eller gå på den här bron då?”. Axel ut-

brister ”nähej” och sätter fingret på vajern och låter sedan som ett kraschande 

ljud när även den tar slut som vid asfaltsvägen. Alexander beskriver utifrån 

bild 2 ”man kan inte cykla där. Man kan cykla här på stranden” och pekar på 

vatten som finns under bron men som har en gulaktig ton, speglad av brons 

gula färg. Färgen förknippar Alexander med stranden och åker med fingret 

fram och tillbaks på bilden för att göra det tydligt. Intervjuaren påpekar inte att 
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det är en skuggning i vattnet utan nöjer sig med barnets tankar om var man 

borde kunna cykla.  

 Bild 5 

Intervjuaren frågar vad som finns under bron. Under alla bilder och även i 

boken rinner vatten. Barnen utbrister ”troll”. Alexander till och med viskar 

med lång betoning på ordet. Efter lite samtal om trollet och vattnet som finns 

under bron berättar Alexander berättelsen om Bockarna Bruse. Intervjuaren 

bekräftar sagan med en nick och frågar ”men varför måste bockarna gå över 

bron?”. Alexander svarar ”de måste äta här, de kan gå ned här och äta här. 

En bro som gör att man kan gå ned till gräset”. Alexander pekar med fingret i 

boken och fortsätter sedan med sin förklaring “Det är så mycket vatten”. Under 

tiden som Alexander pratar känner Axel på materialet och när Alexander pratar 

om att gå över bron illustrerar Axel det med att hoppa med fingrarna över 

tågbron. Barnen associerar åter igen till sagan och berättar fram och tillbaka 

att trollet bor under bron och därför kan man inte gå där heller.  

Barnen refererar mycket till sagan om Bockarna Bruse vilket sker i deras spon-

tana samtal under hela aktiviteten. Alexander berättar också om att han sett 

Bockarna Bruse och trollet i en närliggande djurpark och samtalar om             

kompisar som hen varit där med. Barnens berättande flyter på och de är ivriga 

då de pratar snabbt, använder armarna och gör olika ansiktsuttryck när saker 

är spännande eller skrämmande. Vid avrundningen av aktiviteten frågar            

intervjuaren vad man kan behöva ha med sig om man ska titta på broar. Axel 

svarar ”hjälp”, intervjuaren undrar varför. Alexander säger ”om man ska gå 

balansgång där så behöver man hjälp” och pekar på tågbron. Det slutar med 

att barnen går balansgång över tågbron medan intervjuaren försöker prata om 

hållbar konstruktion och benämner det som stabilt eller ej. Barnen samtalar 

istället om och säger ”om man ramlar så ramlar man ned”. Intervjuaren pekar 

på ett staket som finns på en av bilderna, en som ska besökas och frågar ”men 

det här då?”. Axel svarar ”ett rep” och tittar sedan i Bockarna Bruse boken där 

bron saknar staket, pekar och säger ”här skulle det vara”. Axel fortsätter att 
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titta på de olika broarna. Aktiviteten avslutas med att bestämma att åka och 

titta på broarna någon dag.  

5.2 Förintervju med grupp B 

Grupp B presenteras för brickan en förmiddag innan utevistelse inne i målar-

rummet. Brickan ställs upp på bordet. Denna gång är inte boken eller träbron 

från Bockarna Bruse med. Enbart tågbron och de fyra bilderna.  

Bob sitter ensam i rummet då Bart ska städa färdigt först. Bob tittar på tågbron 

och frågar observatören var tågen är. Observatören svarar och inleder med       

liknande fråga som för grupp A, ”ja, var är de någonstans, jag vet inte riktigt, 

var ska de åka någonstans, tågen?”. Bob sätter fingret på bron och svarar ”över 

bron”. Efter det vill inte Bob prata mer utan tittar enbart på brickan och sedan 

på intervjuaren. Intervjuaren försöker ställa någon fråga om vad som är på         

bilderna och om man kan åka med något över broarna men Bob vill inte svara. 

Till slut får intervjuaren öppna dörren och titta efter var Bart tagit vägen. Under 

tiden som intervjuaren är borta och inspelningen rullar tar Bob Skalmans skott-

kärra, en leksak i nära anslutning i rummet och för denna över bron, sedan 

under den i en större öppning. När intervjuaren och Bart kliver in genom       

dörren så leker Bob. Bob tittar upp på när de kliver in, följer Bart med blicken, 

ler stort och säger ”titta Bart, titta en bro Bart” (se bild 6 och 7). 

Bild 6 Bild 7 

Intervjuaren försöker uppmärksamma vad Bob nyss gjorde och säger ”Bob 

konstaterade att skottkärran kan åka över och under bron”. Bob leker vidare. 

Intervjuaren vill få till lite mer samtal och få in Bart i aktiviteten och frågar 

vad som finns under alla broarna. Bob tittar ivrigt upp på intervjuaren och säger 

”vatten” medan hen pekar under bron på brickan. När intervjuaren försöker 

fråga om Skalman kan åka med skottkärran i vattnet så avbryter Bob och häm-

tar fler figurer från Bamsetemat och säger ”det är lite vatten”. Bart sträcker sig 

över bordet och sätter fingret på tågbron och drar fingret över bron och säger 

”här”. Bob sätter Skalman i skottkärran högst upp på tågbron och frågar ”är 

du beredd Skalman?”, så får Skalman sakta åka ned från bron. Barnen vill turas 

om att leka med Skalman och flyttar bron mellan varandra. När Bart leker med 

bron och Skalman, plockar Bob upp en bild av bron som finns i staden och 
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berättar namnet på vad vattnet som rinner under heter. Bob tittar på bilderna 

och säger för sig själv ”bro”. Barnen fortsätter leken med att figurerna ramlar 

ned i vattnet från bron och säger saker som ”nu är det jag som ska åka upp 

över bron”. Intervjuaren frågar vad som skulle hända om man ramlade ned i 

vattnet på riktigt. Bob svarar med ”klank” och lyfter på armarna. Bart säger 

”då får du rädda oss kanske”. Intervjuaren svarar att det är mycket strömt och 

man flyter med vattnet, alltså att det är farligt. Bart tittar på tågbron där Bob 

leker och svarar snabbt ”det vågar inte jag”. Nu fortsätter barnen med leken. 

Bob säger ”Bamse ska gå över här och Skalman” och illustrerar med sitt finger 

exakt var de ska gå. Intervjuaren utmanar i leken och tillsätter hus från Bamse-

världen och plockar bort bron. Hur ska nu Bamse komma över till sin kompis? 

De resonerar med ”man kan gå” och drar fingret utanför brickan. Intervjuaren 

låtsas vara Bamse och säger ”det är för mycket vatten och jag kan inte simma”. 

”Jo, det kan man” säger Bart men intervjuaren fortsätter och säger att det är 

för mycket vatten och Bamse vill inte bli blöt. Bob svarar tillslut ”man kan gå 

på en bro” och sedan leker de med figurerna, upprepar ”ramla i vattenleken”. 

Intervjuaren frågar ”vad är det som gör att man inte kan ramla över?”.  ”Jo det 

kan man” svarar Bob och tittar upp på intervjuaren men fortsätter sedan med 

lite tystare ton ”staket”. Intervjuaren frågar ”Var är det någonstans?”. Bob 

svarar ”här” och pekar på brons ovansida och säger att räven kan bygga ett 

staket ”Bank bank” låter Bob. ”Då hamrar man, eller?” frågar intervjuaren. 

Bob svarar ” Ja det gör man”. ”Borrar?” fortsätter intervjuaren frågande ”Ja, 

det gör tandläkaren i mina tänder, lite smuts” svarar Bob. Bart är nu fullt upp-

tagen med att leka med figurerna. Barnen ser ut att vilja fortsätta leka vidare 

och intervjuaren tackar för att barnen ville vara med och stänger av kameran.  

5.3 Aktivitet med grupp A 

Alexander och Axel får efter sin frukost göra sig iordning för att ta bussen in 

till centrum. Med sig har de bilderna av de två broarna som finns inne i             

staden. De har fått i uppdrag av observatören att hitta broarna. Både Alexander 

och Axel vill hålla i var sin bild och kallar den bro de har i handen för deras 

egna bro. På förslag från observatören följer vi en viss väg, staden är i full 

rörelse med trafik och människor. Längre bort går vägen lutande uppåt ”där 

borta” ropar Axel och tittar bort mot vägen. När barnen närmar sig och kan se 

bron ropar Axel ”det är min bro” och håller högt upp bilden tydligt för obser-

vatören att se och jämföra. Väl framme stannar alla och tittar. Axel jämför sin 

bild och Alexander pratar om vattnet. Tillslut pekar Axel på bron och säger 

”Titta, sådandära”. Observatören frågar ”vad är det då?”.  Axel svarar ”Så 

den inte kan ta oss”. Observatören gissar på trollet. Alla går fram till vatt-

net/bron för att se om trollet finns där. ”Bara vatten”, säger Axel och ber om 
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att få gå ännu närmare för att ytterligare kolla om trollet finns där. Observatö-

ren vill försöka rikta fokus mot vägen och frågar var bilarna åker. Axel pekar 

åt motsatt håll men Alexander i bakgrunden svarar ”över bron”. ”Jag ser inga 

bilar där borta” svarar observatören och Axel vänder sig om och pekar nu på 

bron och skriker ”häråt, kom”. ”En trappa” konstaterar barnen och går tillsam-

mans upp på bron. Barnen möter trafikanter som både går och cyklar medan 

bilar och bussar åker förbi. Barnen tittar mycket ned i vattnen och vill stanna 

vid staket upprepade tillfällen då Alexander tillslut säger ”det är läskigt”, me-

dan Axel fortsätter att prata om trollet ”det kan inte ta oss här uppe”. Axel 

konstaterar pekandandes utifrån bilden och säger ”det är här” när de tittar på 

staketet. Barnen vill leta vidare efter Alexanders bro och under tiden samtalar 

de om att de inte såg något troll. Alexander pratar om sin bro ”undrar om det 

bor något läskigt spöke troll, undrar om det finns någon trappa”. När vi kom-

mer ned på andra sidan av bron utbrister Axel ”där är Alexanders bro”.          

Observatören är frågande ”nej, vems bro är det?”. ”Axels bro, inte min” svarar 

Alexander. ”Ja, det är ju din bro fast från andra hållet” förtydligar observatö-

ren. Under vägen och tidens gång längs vattnet ses en annan bro som Axel 

pekar på och jämför med bilderna om det kunde vara Alexanders bro vilket det 

inte är. Det tar ett tag att hitta Alexanders bro men tillslut utbrister Alexander 

och pekar ”där var Alexanders bro, kolla”. Axel får äntligen syn på den och 

skriker ”ja, vi klarade det” med armarna som en segergest. En stund senare 

frågar Axel ”kan vi gå över den?”. Barnen jämför bilden med den i verklig-

heten och observatören frågar ”vad är den här byggd av”. Axel svarar ”stenar”. 

Väl uppe på bron pekar Axel på staketet och säger att det är svart. Båda barnen 

tittar även här ned på vattnet. Alexander vill skynda på över bron eftersom det 

är otäckt. Även här samtalar barnen om trollet och vattnet. 

5.4 Aktivitet med grupp B 

Samma dag under nästkommande vecka sker samma procedur, efter morgonen 

åker Bob och Bart ned med bussen i spöregn (se bild 8). Det är kallt och blåser 

men barnen håller stenhårt i bilderna fast de lätt glider ut ur vantarna 

Bild 8 

”Vad var det som fanns här borta då?”, frågar observatören. ”En bro” svarar 

Bob. ”Ja” säger Bart och sekunden senare ”men det är min bro” och skrattar 

till medan hen lyfter sin bild för att jämföra där de går efter gångvägen. ” Ja, 
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min också” svarar Bob utan att titta efter ordentligt. ”Min bro, jaaaaa” ropar 

Bart. ”Hur ser du det” frågar observatören. ”Gul” svarar Bart och pekar på 

bron. Bob utropar ”där, vattnet” och söker frågande observatören med ”det är 

min bro” men observatören svarar inte helt utan säger ”njaah, är det verkligen 

det”. Observatören söker lite skydd tillsammans med barnen under ett träd då 

det regnar så. Barnen kan nu titta på bron och jämföra bilderna, ”det är verkli-

gen min bro”, säger Bart. ”Titta den går över vattnen” säger Bob. Bart tittar ut 

över vattnet och säger nu ”det är inget troll”. En buss åker över bron. ”där 

uppe kommer bussen” säger Bob. ”Var åker den?” frågar observatören. ”Där” 

pekar Bart och Bob när bussen åker ned för bron mot rondellen vidare på 

vägen. Barnen följer den med blicken och pekar nedåt och Bart säger ”den åker 

över” vänder sig sen mot bron och tittar noga, pekar och ropar ”se, jag ser en 

cykel”. Bob har ögonen på bron och säger ” vi ska gå upp för trappen”. Obser-

vatören frågade igen hur Bart kände igen sin bro varpå han igen svarade gul 

och lyfter på bilden så observatören ser. Han jämför bild och bro. ”Staket” sä-

ger Bob. ” Där uppe” fyller Bart i. Bob pekar på bron och ropar igen ”staket”. 

”Varför finns det då?” frågar observatören. ”så man får inte ramla över” svarar 

Bob. ”Finns det mer?” undrar observatören. ”Vattnet som forsar, där forsar 

vattnet” och observatören får se bilden. I regnet så blåser det mycket i vattnet 

under aktiviteten.  

Observatören vill återkoppla till broarna och frågar hur de ska ta sig upp till 

bron ” trappan” svarar Bob och börjat gå mot den. De andra två hakar på. ”Kom 

vi ska gå upp för trappan, Bart, kom”. Väl uppe på bron kan de inte stanna 

länge då det blåser mycket och Bart uttrycker att det är otäckt och att det är 

högt. Bob tittar ut över bron och ned i vattnet, lutandes mot staketet. När barnen 

passerat första bron i jakt på den andra, uppmärksammar Bob sin bro snabbt 

och på ca 500 meters håll pekar och säger ”ja, på bilden här”. ”Det är stenar, 

nu hade jag rätt”, konstaterande sedan förra bron. Observatören bekräftar. Bar-

nen går längs gångbanan efter vattnet och pekar på det ”titta, där är bron, det 

blåa”. När barnen stannar lite innan de kan gå upp på bron protesterar Bart och 

vill hålla observatören hårt i handen. Bart vill inte gå upp på bron, Bob vill det 

och lirkar ”vi kan gå upp en liten stund och sedan tillbaka” Bart svarar ”okej”. 

Bart pratar med observatören medan Bob pratar lite med sig själv ”och lite 

stenar” är det enda som hörs i mumlandet. Observatören frågar Bob ”Vad hän-

der om du ramlar ned här?”. ”Badar” svarar Bob. Tillslut går Bart med på att 

gå upp lite för bron och när observatören frågar vad de tycker om bron svarar 

Bob ”svart” (se bild 9) och ”jag ska inte ramla ned”. Bart säger ”känns som 

jag ramlar ned”. Bron har inte någon trottoar utan enbart markerade streck. 

Observatören får avbryta promenaden på bron då Bart tyckte det blev för 

otäckt. Bob försöker trösta och frågar vad som var otäckt. ”Vattnet” svarar 
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Bart. Under en promenad för bussresa hem uppmärksammas Barts rädsla igen 

då en gångbro passeras springande. Bob stannar och tittar ned i vattnet. Bart 

ställer sig också där men säger då ”jag vill inte åka”. Vattnet under rinner nu 

fort och det blåser kraftigt i oss.  

 Bild 9 

5.5 Slutintervju med grupp A 

Tillbaka i samma rum med samma bricka. Alexander kan tyvärr inte närvara 

på grund av sjukdom men Axel är där och nu pratar han för fullt. Innan               

intervjuaren hunnit ställa ned surfplattan pratar Axel ”de här har vi sett”.                   

Intervjuaren sätter sig ned bredvid Axel på golvet och frågar ”Vad var det här 

för något då?” Svaret blir ”trollena, det har jag berättat för mamma och 

pappa”. Intervjuaren frågar ”Vad berättade du då?”. Axel pekade på bild 2 

men svarar något ohörbart och säger sedan ”och den här har vi också sett”, 

varpå intervjuaren återigen försöker få Axel att återberätta sina uppmärksam-

made under brobesöket ”Vad gjorde vi för nått då?”. Axel svarade ”gått över 

dem”, ställer sig upp och trampar med ett ben. Intervjuaren pekar på vattnet 

och då säger Axel ”vatten, i min bro också, här alla, och här också”. Nu pekar 

Axel på alla bilderna och sedan på boken. ”det är samma, nu tar vi annan 

sida”.  Observatören vill veta mer och frågar ”Hur kom vi upp?”. Axel svarar 

”vi gick upp här och gick hela vägen hit”, han pekar från bild 2 till den bild 

som ej visas. ”Vi gick upp på en … Sådan här” Säger Axel och hoppar med 

fingret på träklossen med målad bro där den har konturer som en trappa och 

hoppar med fingret uppåt. ”Kunde man hoppa ned från bron?” Axel svarar 

”nää, man kunde bara stå här” och berättar vidare ”vi höll i dig i handen”. 

Intervjuaren frågar varför ”vad kom det?”. ”vatten, vatten och vatten” svarar 

Axel och ställer sig upp och gör stora rörelser med sina armar. ”Bilar då?” 

undrar intervjuaren, ”min bro såhär” då trampar Axel med sina knän på golvet 

och går med dem. Axel vill prata om vatten och pekar på bild 2, sätter händerna 

för munnen och ”brrr”. ”Ja, kallt” svarar intervjuaren och säger ”kanske behö-

ver använda bron för att inte ramla i vattnet”. Då skrattar Axel och säger ”det 

gjorde inte jag, när jag klättra här så såg jag den”. Nu åker benen runt på 

golvet och intervjuaren tackar för alla samtal. Axel ber om att åka iväg och titta 

på broarna igen med andra kompisar från förskolan och vill hjälpa till att ställa 

undan materialet. 
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5.6 Slutintervju med grupp B 

Bart är den som kan delta på grund av barnens närvarotid under detta tillfälle. 

En bricka ställs i målarrummet med tågbron och de fyra bilderna. Bart börjar 

att prata med observatören redan innan de kommit in och startat kameran. 

Bart står på en stol och lutar sig lite över brickan för att se och kunna röra vid 

allt, med en stadig arm pekar Bart tydligt på bilderna och säger ”Vi kollade på 

min bro först och där var lite gult, där var stranden och där var Bobs bro, där 

hade Bob rätt”. Varje benämning följs med ett finger. Intervjuaren kollar på 

Bart och frågar om Bart kan upprepa det som sades innan kameran sattes upp 

”Ja, stenar.” svarar Bart snabbt och tillägger ”den var lite farlig”.  Intervjuaren 

frågar ”Varför? ” varpå Bart tar en sekunds betänketid och rycker lite på           

axlarna, svarar sedan ”den var inte bra” och pekar på den högsta punkten med 

svart staket. ”Var den inte bra?”  undrar intervjuaren, ” jo” svarar Bart sen men 

byter också samtalsämne ”Här går bockarna”, och visar med fingrarar och 

hand var bockarna går på bron och frågar vad trollet sade då. Intervjuaren vän-

der istället till lärandeobjektet och svarar ”bygg ett staket så du inte ramlar 

ned” varpå Bart skrattar och pekar på Bamsesvärld och frågar om inte figurerna 

kan få vara med. Intervjuaren bekräftar med ”Ja, du är sugen på det? Men kan 

inte du berätta för mig först vad det här var för något?” och pekar på en av 

broarnas staket (se bild 10). Innan Bart kollat ordentligt var intervjuaren pekar, 

svarar Bart ”det var gult”. Intervjuaren undrar ”det ovanför då?”. ”Vet inte”, 

nu tittar inte Bart på brickan utan kollar ned i golvet/på sina strumpor. Inter-

vjuaren återkopplar till det otäcka av nyfikenhet och då plockar Bart upp Bobs 

bro och säger ”den här valde Bob men den här var inte läskig” och byter sedan 

bild för att visa sin bro, bild 2. Intervjuaren undrar ”varför inte?”. ”Den var 

lite bra” var svaret då. Intervjuaren försöker förstå vad som var läskigt och 

räknar upp faktorer som vatten, väg, staket. Bart rycker lite på axlarna och 

stelnar till lite i kroppen när observatören nämner vatten. ”Bilar” säger Bart på 

vad det är som åker innanför bron och nämner vägen. Men var inte det heller 

som var otäckt då Bart rycker på axlarna och säger ”nääh”…”men vi åkte som 

en båt” säger Bart tillslut. Intervjuaren bekräftar den händelsen genom att        

förklara vad som hände när Bart blev rädd. Intervjuaren byter ämne och frågar 

var broarna fanns istället. ”Vi har varit där, du var med”. Intervjuaren säger 

”vad gjorde den då, så att vi kunde” Bart svarar snabbt ”gå”. ”Var tog vi oss 

upp på bron då?” ”trappen, man kan inte gå upp för vattnet för då tar vi oss 

inte upp för bron” varpå intervjuaren bekräftar med ” nej det är ju sant”. Bart 

svarar ”mm så är det” och rycker på axlarna. Koppling mellan väg och trappa 

vill Bart inte svara på, det är tyst en stund och observatören byter samtalsämne 

igen. ”Är det något mer som var spännande med broarna?” Bart säger ”här 

går bockarna”. Bart ställer sig upp och tittar på bilderna och pekar sedan på 
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en av bild 3 och säger ”den här bron kan man också gå på, den är också lite 

farlig”. Rynkar på ögonbrynen och grimaserar lite. Intervjuaren ber Bart att 

berätta var den är läskig och får till svar ”där uppe”. Intervjuaren tackar för 

tiden och stänger av filmandet. 

 Bild 10 

5.7 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att barn i ålder två och ett halvt till tre år innehar en förståelse 

för vad en bro är och hur den kan se ut. Barnen innehar förmåga att utveckla 

kunskaperna med att tillägna sig förståelse för dess innebörd för olika delarna 

som kan finnas på/vid en bro. Barnen påvisar förståelse för broars syfte genom 

att beskriva att man behöver ta sig över den för att undvika vattnet. De har 

också uppmärksammat trappan som en funktion för att ta sig upp på bron. Un-

der de olika tillfällena har också staketets innebörd tagits upp där det beskrivits 

som att både hålla människan på bron men också att stänga ute trollet så det 

inte kan ta barnen på bron. Ytterligare exempel som begrepp är Axel som be-

nämnde staketet som rep under förintervjun och senare sade staket. 

Resultatet från förintervjun visar att de fyra deltagande barnen i ålder två och 

ett halvt till tre år använt kroppsliga rörelser för att visa hur man kan färdas på 

en bro. De har även använt leksaksbron i trä som en representation av en        

verklig bro och utvecklat sin förståelse för broars funktion. Genom sagor eller 

lek har alla fyra barnen benämnt bron verbalt samt beskrivit sina tankar om 

vad en bro kan användas till genom både kroppsliga och verbala uttryck. Alex-

ander uttryckte redan här med koppling till sagan om Bockarna Bruse, att bock-

arna behöver gå över bron för att kunna nå gräset på andra sidan. Axel följer 

också ett finger längs en asfaltväg med brummande ljud vilket också påvisar 

vägens betydelse utan koppling till Bockarna Bruse sagan. Sammantaget har 

barnen också enbart pratat om att gå på/över bron vilket visar en förståelse för 

att man behöver förflytta sig över något. I grupp B uppmärksammade de också 

bron som artefakt och såg den inte som en komponent i något större system 

som vägen. De uttryckte sig mer om staket och vävde in bron som använd-

ningsområde för lek.  

Resultatet från aktiviteten visade att alla fyra barnen, olika fort, kunde identi-

fiera de olika broarna men fortfarande förstå att de hade samma syfte och fyllde 

en funktion. Broars funktion och syfte som handlar om att man ska kunna ta 
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sig över exempelvis djupa vatten. Alla barnen samtalade om brons olika delar 

och benämnde dem verbalt eller pekade. Barnen uppfattade vattnet av vikt och 

poängterade att det rann under bron. Bron är över och vattnet rinner under. Det 

är något som barnen redan innehade förståelse om. Enbart grupp B nämnde de 

olika fordon som bussen, under en snabb sekvens där man kunde ana en kopp-

ling till det tekniska systemet vägen. Barnen i grupp A nämnde funktion kopp-

lat till bron som trappa, om man kunde ta sig upp på bron och gå över. Axel 

uttryckte också att staketet innehade funktion att stänga ute trollet istället för 

att hålla människan innanför. 

Resultat från slutintervjun där enbart ett barn från varje grupp deltog på grund 

av barnets närvarotider uttryckte sig mer verbalt. Båda barnen kunde berätta 

om utflykten samt verbalt benämna vad de minns från den. Barnet från grupp 

A hade nu stärkt sin förståelse för begreppet vad staketet var och varför det 

fanns där, vilket inte varit så tydligt jämfört med förintervjun då det benämnts 

som rep. Jämfört med aktivitet ett ansåg inte Axel att man kunde hoppa och 

åka hur som helst på bron utan säger ”nej man kunde bara stå där”. Barnet i 

grupp B kunde nu tydligt utan koppling till berättelse förklara om syftet med 

bron utan att behöva berätta genom figurer, då inga figurer fanns till hands att 

hoppa/gå med. Med koppling till aktiviteten uttrycker Bart att vi måste an-

vända trappan för annars tog vi oss inte upp på bron.  

Sammanfattningsvis kan resultatet utläsas genom bron som artefakt, broars 

funktion, brons komponenter och funktion samt koppling till sagor. Detta har 

barnen tillägnat sig både under dialog och att ha besökt broar. Barnen använde 

det dem lärt sig mer verbalt under slutintervjun vilket är efter sitt deltagande i 

samtal med varandra och att få erfarit verkliga upplevelser. Det som kan saknas 

är broars koppling till vägsystem, vilket inte tagits upp av barnen. 

6. DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Lek och återberättande av för barnen kända sagor sker under pågående aktivi-

teter. Barnens svar och inblandning med figurer verkar för stunden ha övertag 

och överskugga bron som artefakt, funktionen och del i ett tekniskt system men 

genom dataanalysen synliggörs barnens arbetsteorier kring broar.  

 

6.1 Barns förklaringar genom sagor och sina egna arbetsteorier 
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Barnen berättar genom lek och sagor om vilka funktioner broar kan ha, exem-

pelvis för vattenlek som framträder tydligt av Bob och Bart under förintervjun 

när de leker med Bamse-figurerna. De tar till sig att en bro kan bestå av olika 

delar som behöver skapas och innehar ett syfte för att som Axel och Bart            

uttrycker det ”hjälpa”. Båda grupperna har under sin förintervju beskrivit att 

man behöver hjälp om man trillar i vattnet, exempelvis Axel genom sin förkla-

ring ”Om man ska gå balansgång där så behöver man hjälp”. En bro kan alltså 

användas till flertalet saker utifrån barnens egna tankar om hur broar kan an-

vändas. Att barnen tolkar bron som ”trampolin” eller en artefakt för att hoppa 

i vattnet kan förklaras som en av barnens arbetsteorier som framkommit genom 

lek med för dem kända figurer. Ytterligare exempel på förklaring kring broars 

funktion är när Bob leker med Skalman som trillar i och ett staket behöver 

byggas, artefakt som hammare nämns genom ljudet ”bank bank”. Nedan besk-

rivs detta med utgångspunkt från arbetsteorier och sagor vilket kan kopplas 

ihop med och anses här vara barns tidigare erfarenheter. Då man under förin-

tervju med grupp B kan höra hur Bob kopplar samman en erfarenhet av en borr 

till den nya situationen att bygga ett staket ”Ja, det gör tandläkaren i mina 

tänder, lite smuts”. Skillnaden mellan grupp A och B gällande utbudet på 

brickan skapade inga större olikheter för resultatet som helhet. Skillnaden är 

att barnen i grupp B inte jämförde bilderna med en bok och skapade paralleller 

där mellan, utan tog istället eget initiativ och lade till figurer ur Bamses värld. 

Att plocka bort boken och en bro som tydligt associerade till sagan om Bock-

arna Bruse för grupp B uppkom som ett försök för att få barnen att samtala mer 

om tekniken, vilket resultatet visat att det inte gav. 

Utifrån barnens egna berättande kan man utläsa teknik, broar som artefakt och 

dess funktion genom Bockarna Bruse och Bamsefigurer. Exempelvis måste 

Bockarna Bruse gå över bron för att nå gräset då de inte kan gå i vattnet, vilket 

Alexander nämner under förintervjun eller exempelvis grupp B som diskuterar 

olika lösningar för att undvika vattnet. Att lyssna på barnen är av stor vikt både 

för att behålla barnens intresse men även för att kunna urskilja vad barnen       

berättar om lärandeobjektet. En likhet mellan båda grupperna trots olika         

presenterade material är att barnen tagit till sig och uttryckt tekniken genom 

saga eller lek (Bockarna Bruse och Bamsefigurer). Studiens resultat visar där-

för att sagor som för barnen är kända och omtyckta figurer är en god utgångs-

punkt för att arbeta med teknik i de yngre åldrarna, vilket kopplas till att sagor 

skapar möjlighet för barnen att diskutera tekniken (Axell & Hallström, 2013; 

Axell, 2015; Axell 2018). Bockarna Bruse tydliggör broars syfte för barnen. 

Att ge utrymme för barnens sagor under utflykten skapar ett ihållande intresse 

som gör upplevelsen lustfylld. Flertalet saker har synliggjorts som stöttning, 

samtal och att bygga vidare på varandras idéer. Exempelvis har de gemensamt 
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letat efter trollet i grupp A vilket till viss del fråntagit bron uppmärksamhet 

som kunnat belysa det tekniska systemet vägen och dess huvudsakliga syfte 

samt har alla fyra barnen också hjälpt till att leta efter varandras broar. Genom 

detta syns en gemenskap av ett intresse som blir meningsfullt för barnen att 

utforska med koppling till Axell (2015) som skriver att det är fördel med att 

tekniken sättas in i en kontext. Det blir begripligt, barnen skapar intresse och 

meningsfullhet. Meningsfullhet för barn kan beskrivas genom att känna en 

koppling och förståelse av vad de gör. Här kopplas även vikten av att sätta in 

tekniken i ett sammanhang mellan människa, samhälle och miljö (Axell, 2013; 

Svensson, 2011). Med koppling till sammanhang och samhälle har barnen fått 

se olika broar på bild samt besökt dem i naturlig miljö. En parallell dras också 

till att Bob benämnt det vattendrag som rinner i vår stad samt att barnen har 

besökt broar som båda går över detta vattendrag och vi benämnt namnet på en 

av broarna som här bygger på kunskap genom erfarenheter. Under de olika 

intervju- och observationstillfällena har barnen samtalat om broars syfte, var-

för den finns, vilka olika delar den kan ha som tillhörande funktion, staket och 

trappa. Staketet har som presenterats i resultatet tolkats som att hålla personer 

uppe på bron men också att stänga ute trollet. Axel säger ”titta, sådandära” 

och på frågan vad hen menar svarar hen ”så den inte kan ta oss” och fortsätter 

sedan uppe på bron ”det kan inte ta oss här uppe”. Medan Bob pekar på stake-

tet under aktiviteten och förklarar ”så man inte ramlar över”. Dessa två tolk-

ningar skapas genom deras tidigare erfarenhet av lek och samtal då man genom 

förintervjuerna kan se skillnad i hur de uttryckt sig kring bron. Även här syns 

en arbetsteori, då staketet nu kan innefatta två olika funktioner, då barnet kopp-

lar samman fantasi gällande trollet med förståelse och kunskap om staketets 

funktion. Arbetsteori kan även ses i de samtal barnen startar kring trollet, att 

de tror att det finns någon/något som bor under en bro, i detta fall ett troll. 

Barnens associationer till sagor, intressen och spänning kan här påverka och 

därför skapa arbetsteorier där trollet tillhör bron, något som kan likna hur de 

kopplar samman broar och vatten som beskrivs i stycket nedan. Att barnen ser 

ett samband mellan troll och broar kan ha uppstått efter att samtal om troll varit 

återkommande under studiens gång. Detta är arbetsteori då det är barnens till-

fälliga förståelse av samband (Areljung & Kelly-Ware, 2016). Även en kopp-

ling till Hedges (2008) görs då hon beskriver att barnen processar sin förståelse 

av nuet inför att ta till sig nya kunskaper, i studien kan barnens upplevelser av 

att inte se troll skapa en ny förståelse av att troll inte alltid finns under broar 

och därför tillägna sig ny förståelse av upplevda erfarenheter. 

Genom att barnen har sett flertalet bilder på broar samt identifierat olika broar 

under observationstillfället där de påpekat färg och material som skillnad kan 

man utläsa att barnen har en god förståelse av vad en bro är och att de kan se 
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olika ut genom olika konstruktioner. ”Kan vi gå över den?” frågade Alexander 

när hen närmade sig bron. Innan hade Alexander frågat ”undrar om det finns 

någon trappa?”, detta kan påvisa barns tankar om att det kan finnas olika funkt-

ioner och lösningar för att ta sig upp på och över en bro. Dock kan ett annat 

resultat ha getts om barnen presenterats för andra broar som inte haft vatten 

under sig. Då bilderna av verkliga broar samt barnboken haft vatten under bron 

har barnen kopplat vatten till samtal om kring broar genom både lek och saga. 

Vid jämförande av Barts bild och bron i verkligheten hör man hur Bob konsta-

terar ”titta, den går över vattnen” samt hur Bart säger ”vattnet som forsar” och 

drar parallell till sin bild. Att barnen kopplar samman bro och vatten anses här 

att vara barnens arbetsteori, då barnen kopplar samman de två under hela stu-

dien och med tanke på de bilder som visats, sagan om bockarna Bruse och 

leken i grupp B som innehållit vatten är det vad barnen fått erfara och vad de 

kopplar samman bron med. Bilder på broar i andra miljöer skulle därför kunna 

ha gett ett annat resultat. Barnen behöver se koppling mellan tekniken och var-

dagen (Axell, 2013; Svensson, 2011). Att lyssna in barnens tolkningar av olika      

funktioner kopplas ihop med att ta tillvara på barns arbetsteorier och att barnen 

behöver uppleva undervisningen i fler miljöer (Areljung, 2017).  

Barnen i grupp A kopplade oavbrutet ihop bron till sagan om Bockarna Bruse, 

att trollet bodde under bron. De kunde berätta sagan utantill och lade även in 

egna erfarenheter av upplevelser på djurparker eller lekar utifrån sagan. Att 

barnen använder sina upplevda erfarenheter kopplas till Bjurulf (2011). Då tek-

niken sätts in i ett sammanhang, ökar förståelsen för tekniska föremål men 

skapar också meningen med den teknik som finns i samhället och vår vardag. 

De beskrev att de inte var rädda för trollet och barnen undersökte undersidan 

av bron för att se så inget troll bodde där. När de i verkligheten undersökte 

under bron tillfördes fler observationer av dem som att det flyter vatten under 

bron, i vattnet kunde man se strömmar, strömmar som hade med sig löv och 

andra naturmaterial som den hittat längs vägen. Alltså riktades deras fokus från 

sagan till andra fenomen, dock är inte vattnet fokus i denna studie men ett gott 

exempel på hur sagor kan vara en god öppning för att introducera teknik men 

även andra ämnen. Dock kan man också se vattnet som tillhörande bron, utan 

vatten skulle kanske ingen bro stå där de står i vår stad.  

Gärdenfors (refererad i Axell 2018) menar att människan minns berättelser mer 

än inlärda kunskaper av enkla frågor. Han menar att barn vill skapa en               

meningsfull tillvaro och kan organisera det i minnet med hjälp av inlevelseför-

mågan som kan uppstå vid ett berättande. Även Axell och Hallström (2013) 

har som Gärdenfors belyst att berättandet haft stor betydelse för hur vi tagit till 

oss information. Deras texter kopplas samman med resultatet av denna studie 

där barnen samtalat och berättat genom lek och sagor. Berättandet har funnits 
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med genom hela studiens gång och ett tydligt exempel är hur Axel i slutinter-

vjun säger ”trollena, det har jag berättat för mamma och pappa”. Detta med 

koppling till vad som beskrivits i en studie av Levy (2013), att barn som har 

ett intresse kan samtala om det hemma för att undersöka det närmare. Eftersom 

alla barns uttryck och det multimodala perspektivet tas har barnen fått erfara 

broarna genom sinnen som visuellt och känsel. Under aktiviteten när barnen 

närmade sig broarna var konstruktionen mer märkbart i fokus då båda grup-

perna nämnde stenar och urskilde den från den andra bron. Även här dras pa-

ralleller till Levys studie där barnen genom att få utforska materialet kunde dra 

flertalet slutsatser jämfört med de barnen som inte varit i kontakt med det in-

nan. Genom förintervjun och aktiviteten kunde en skillnad ses i hur barnen 

uttryckte sig kring bron och att de benämnde olika tillhörande funktioner. Även 

inlevelse som Gärdenfors menar är vikt kan kopplas till samtliga aktiviteter för 

både grupp A och B. Barnen har haft inlevelse genomgående i alla aktiviteterna 

med sin kropp genom röst och tonläge ända ut i stora kroppsrörelser. Alexander 

har under aktivitet ett viskat fram ”troll” och Axel har under aktivitet två skrikit 

ut sin stolthet ”ja, vi klarade det” när de hittade Alexanders bro. Ett kroppsligt 

exempel är där Axel under för- och slutintervju associerar minen till bilderna 

och utifrån dem gestaltar att gå, vilket som hen gjort på broarna. Kroppsspråket 

tydliggör barnens uttryck och har använts flertalet gånger istället för att svara 

verbalt eller använts som komplement till verbalt språk. Här kan det också vä-

vas in det som skedde under förintervjun med grupp A. Alexander valde att 

balansera på bron och observatören vävde in begrepp om stabilitet. Utforskan-

det eller kopplingar gjordes inte senare till observationstillfället på grund av 

att beakta barnens uttryck i första hand men händelsen i sig kan vara viktig att 

beakta då den kan visa hur barnen kan utforska material och hållbar konstrukt-

ion med sin kropp. Att balansers på en bro kan även beskrivs som barns teknik 

aktiviteter och att ”göra teknik”, teknik är inget som enbart behöver berättas 

verbalt (Hallström, Elvstrand och Hellberg, 2015).  

Med koppling till det multimodala perspektivet, är varje barns uttryck viktiga 

att beakta. Under för- och slutintervju visade Bart tydligt med sina miner och 

stela rörelser att upplevelsen av att gå över bron var skrämmande. Ytterligare 

exempel från resultatet där intervjuaren    frågar ”vad är det som gör att man 

inte kan ramla över?”.  ”Jo det kan man” svarar Bob och tittar upp på intervju-

aren men fortsätter sedan med lite tystare ton ”staket”. Här kan en tyst ton anses 

som osäkerhet eller gissning. Andra mindre rörelser som pekande fingrar fanns 

med vid upprepande tillfällen under förintervjun för båda grupperna men avtog 

under observationstillfället och användes istället mer som ett förtydligat gö-

rande under slutintervjun. Ett konstaterande görs även av att barnen i båda 

grupperna tog utgångspunkt i en saga eller lek som utmynnat i oftare sakliga 
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samtal kring broarna under tillfällenas gång, dock med små skillnader mellan 

grupperna efter barnens specifika iakttagelser.  

Hur barnen uttrycker sin förståelse och väljer att ta till sig är av vikt både för 

observatör att uppmärksamma men också ur ett pedagogiskt perspektiv som 

nämnts under tidigare forskning och teori. Koppling görs åter igen till beskriv-

ningen av hur man kan se och tolka barnens arbetsteori, att det barnen beskriver 

är den kunskap de besitter och samband de ser under pågående situation 

(Areljung & Kelly-Ware, 2016; Hedges, 2008). Genom att barnen förklarar 

den kunskap de besitter i nuet kan det innebära att de kopplat samman exem-

pelvis tidigare erfarenheter med fantasi, fantasi som med koppling till denna 

studie väcktes genom en saga och för barnen kända figurer. Författarna beskri-

ver att barnen gör dessa saker för att tolka och förstå sin omvärld. Summan av 

detta kan resultera i att barnen använder arbetsteorier med sagor eller andra 

lekar som gör det både begripligt och meningsfullt för dem. Vad meningsfullt 

är varierar mellan individer men av resultatet kan man utläsa att alla barnen 

kopplade in saga eller lek under aktiviteternas gång och kan då tolkas som att 

detta är av vikt och meningsskapande för dem. Genom resultatet kopplas åter 

igen lekens betydelse in. Barnen innehar kunskaper som sätts in i leksamman-

hang under tillfällena som att leta efter troll eller låta Skalman använda bron. 

Genom att tillåta barnen att leka kan man se hur barnen använder teknik och 

problemlösning genom både samtal och görande (Hallström, Elvstrand & Hell-

berg, 2015). Barnens lek i studien kan kopplas till arbetsteorier, dock med in-

spiration av att leva och lära genom sagor och lek som barns uttryck med för-

klaring av att barns arbetsteorier kan uttryckas på olika sätt och genom olika 

former. Barnens arbetsteorier har kommit fram genom verbalt språk där de be-

rättat om vad de tror och med hjälp av sagans innehåll, även kroppsspråket där 

barnen visar inlevelse inför att exempelvis leta efter trollet. Genom att barnen 

tar till vara på vad de redan kan om broar och använder sin kunskap om sagan 

konstruerar de ihop en teori om vad broar är som kan utläsas genom de olika 

uttryckssätten. Kunskapen kan byggas på omedvetet genom dialog och sam-

spel dem emellan samt den vuxnes inblandning av att benämna begrepp och 

komplicera tankarna med koppling till Stables (1997). Barnen har genom akti-

viteterna samlat på sig större förståelse för att kunna svara på frågor eller be-

rätta om något. Hur barnen i slutintervju svarar snabbt med tydlig ton på frågor 

om bron kan jämföras med känslan av rädsla som uppstod hos Bart vid den 

blåsiga utflykten. Bart hade svårt att förklara vad som upplevdes som skräm-

mande. Då det inte heller getts större talutrymme vid pågående utflykt mer än 

förståelse och att inte tvinga hen genomföra någonting hen inte vill.  

Genom att lyssna kan man höra att barnen förstår innebörden av broars funkt-

ion då bockarna går över bron, och under bor någon (i detta fallet ett troll) samt 



”Titta där, en bro till”  Natalie Andersson 

37 

 

rinner vatten. Även om önskemål att fokuset hade varit mer på konstruktionen 

eller dess syfte för bilarna och sambandet till tekniska systemet vägen ska bar-

nens tankar inte ses som felaktiga. Istället för att lägga över det som en brist 

kan man utläsa ett pedagogiskt ansvar, att lyssna på vad det är barnen berättar 

genom sagor eller lek för att kunna utmana dem och bygga på kunskaperna. I 

resultatet under intervjuer och observationstillfälle har tre av de fyra barnen 

uttryckt att bron behövs för att ta sig över till andra sidan utan att gå i vattnet. 

En viktig utgångspunkt är att pedagogen har kunskap om vad som ingår i tek-

nikämnet, att inte väva in andra ämnen så barnen förväxlar ämnena (Jarvis & 

Rennie, 1998). För att ta till vara på barnens intressen och se utveckling och 

lärande i liknande situationer som studien krävs en kompetent pedagog med 

kunskaper i teknik och andra ämnesområden. Genom förståelse skapas en 

trygg och stöttande miljö för barnen att utmanas utifrån individuella kunskaper 

i nuet och på lagom nivå, där barnen inte känner misslyckande om de gör fel 

slutsatser. Exempelvis har barnen inte alltid fått självklara svar från observa-

tören under aktiviteten men fortsatt att fråga och samtala utan rädsla för om 

svaret kan vara ”rätt eller fel”, vilket styrks av Stables (1997) och Hedges 

(2008). Att använda sin kunskap inom olika situationer och olika samtal ut-

vecklar förståelsen för broar. Att presentera material där en hel process synlig-

görs som exempelvis ett tekniskt system där flertalet komponenter ingår kan 

anses vara en traditionell samling, där en pedagog visar och förklarar medan 

barnen lyssnar och ser på. Dock kan det inte garantera att alla barnen tar till sig 

av lärandeobjektet även om de sitter stilla och tittar. Däremot om man ser bar-

net/barnen leka eller samspela (under en dag eller en längre period), kan det 

synliggöra hur barnen använder sin kunskap. Genom att se hur barnen                

använder kunskapen i olika kontexter eller förklarar med egna ord kan              

pedagogerna se koppling till barnens erfarenheter och hur de kan utmana för 

fortsatt utveckling. Genom Insulander och Åbergs (2014) forskning med de två 

beskriva exempel på arbetssätt från pedagogernas håll kan ett av dem kopplas 

till denna studie. Genom ”ömsesidigt meningsskapande som tecken på                

lärande” (Insulander & Åberg, 2014, s. 10), ses vikten av att möta barnen i här 

och nu, arbeta efter deras intressen samt bekräfta dem i det och se vikten av att 

väva in begrepp. Sammanfattningsvis kan man även kalla det för ett pedago-

giskt förhållningssätt kopplat till barns arbetsteorier.  

6.2 Metoddiskussion 

Valet av förskola gjordes av bekvämlighetsskäl vilket grundar sig genom           

tidigare kontakt med både barn och vårdnadshavare (Bryman, 2011). Detta har 

varit ett medvetet val. Att inneha god kontakt sedan innan upplevdes som ett 

bra val då barnen inte visade oro eller önskade ha med andra pedagoger i rum-

met. Att känna barnen sedan innan var också en fördel under intervjuerna,    
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barnen har inte varit främmande för att berätta det som faller dem in och de har 

samtalat och lekt under längre tid vid varje tillfälle. Valet av att använda både 

ostrukturerad intervju och deltagande observation utgår från vad de olika till-

fällena erbjuder. Ostrukturerad intervju valdes då för- och slutintervjuerna inte 

skapar ett görande hos barnen utan syftar till uttryck. Genom att låta barnen 

samtala fritt och inte styra dem kommer barnens arbetsteorier fram. Dock har 

arbetsteorierna inte utmanats ofta då det uppstod en oro att störa barnen krea-

tiva tänkande på grund av att tillfällen för intervju och observation varit be-

gränsade (Areljung, 2017). Detta kan ha påverkat resultatet under intervjuerna 

då barnen kan ha haft fler tankar kring broarna om de utmatas mer. Observat-

ionen blir ett görande då barnen ska leta efter och besöka broar. Dock har det 

varit svårt att skilja intervju och observation helt åt. Exempelvis då barnen i 

grupp B tog egna initiativ under för-intervjun med att skapa en lek som på så 

vis också gjorde halva tillfället till en deltagande observation. Samtidigt under 

observationstillfällena samtalar barnen och söker kontakt med mig som obser-

vatör vilket ibland måste bekräftas för att värna om individens välmående. Ge-

nom att använda två metoder som erbjudit barnen både samtal och aktivitet där 

baren fått uttrycka sig fritt och inga åsikter ansetts som fel har det skapat en 

tillåtande atmosfär som beskrevs av Johansson (2004). Beskrivningen av hur 

den tillåtande atmosfären skapats visar också ett komplement för de båda        

metoderna, hur de kunnat påvisa barnens uttryck, tankar och intressen. Genom 

den öppenhet där metoderna ibland flutit samman har också på så vis bidragit 

till förståelsen av barnens populärkultur, vad viktigt det är att utgå från barnens 

intresse. 

Både för- och slutintervju samt observationstillfället har filmats med surfplatta, 

som var ställd med baksidan utåt på ett skymt ställe som inte tilldrog sig bar-

nens uppmärksamhet. Dock var barnen med i rummet när surfplattan ställdes 

upp och delgavs att tillfället skulle filmas. Valet av att vända surfplatta              

berodde på att inte tillge den för mycket av barnens fokus. Under observations-

tillfället har också surfplatta använts men enbart filmat vissa sekvenser och inte 

hela tiden på grund av tidsbrist och ur säkerhetssynpunkt. Ur säkerhetssyn-

punkt handlade det om att hålla barnen i hand vid övergångsställen och längs 

bilvägar. Surfplattan hade flygplansläge på så filmen inte riskerade att delas. 

Innan varje tillfälle har barnen muntligt frågats om de vill delta och samtala/be-

söka broar. De fyra barn som deltagit har alla velat vara med. Varje intervju 

har avslutats på grund av den etiska radarn (Skånfors, 2013), gällande när      

barnens fokus riktas mot annat och de frångått bron, vilket har accepterats. 

Även görs en etisk aspekt när Bart inte vill samtala om rädslan på bron. Detta 

påverkade fokuset hos Bart och intervjun avslutades därefter av omtanke för 

Barts känslor. Även ett annat tydligt exempel men där intervjun kunde fortgå 



”Titta där, en bro till”  Natalie Andersson 

39 

 

när det andra barnet kom in var i förintervjun med Bob och Bart. Bob ville inte 

svara på frågor om bron men använde artefakterna på sitt egna vis och använde 

ett helt annat kroppsspråk och visat intresse när Bart kom in. Detta handlar om 

barnens intresse som påverkade intervjutiden som pågår under cirka 12–17 mi-

nuter per tillfälle. Observationstillfället däremot var tidsbegränsat på grund av 

busstiderna och pågick under 1,5 timme exklusive påklädning, promenad och 

bussresorna.  

Under både intervju och observation har det varit av stor vikt att se barnens 

alla uttryck. Multimodala uttryck som finns hos barn, handlar om att se både 

kroppsliga och verbala uttryck samt i vilken form uttrycken tar sig vilket visat 

vikten av barns intresse och meningsskapande (Thuresson, 2013). För att få 

med alla uttryck filmades tillfällena. Under transkriberingen av intervjuerna 

och observationerna, har saker som inte uppmärksammats under pågående 

stund kunnat synliggöras. Under inspelningar har till och med verbala svar 

kunnat höras som inte uppmärksammats under inspelningens gång när barnen 

pratat samtidigt. Därför har det inspelade materialet varit en stor fördel på 

grund av att man kan se sekvenser flertalet gånger för att tydligare kunna ur-

skilja barns uttryck (Erickson, 2006). Eftersom barnen har deltagit flertalet 

gånger och under en längre stund varje tillfälle så visar det tecken på att barnen 

känt en trygghet. Min delaktighet har på så vis inte hämmat deras utforskande 

av broarna. 

Varje intervjutillfälle hade olika broar på brickan, detta för att undvika väntetid 

eller diskussioner om att hålla i eller använda materialet. Under observations-

tillfällena användes bara två broar, de broar vi skulle leta efter. Utbudet var 

mindre men detta val gjordes av praktiska skäl då barnen inte kan bära med sig 

bilderna under hela observationstillfällena på grund av vantar och för att be-

hålla fokuset till de två broarna vi hade. Att ge dem bilder av broar som inte 

går att hitta kan skapa mer fokus på letande än att identifiera, uppleva och ur-

skilja detaljer på broarna. Det kan också ha skapat en känsla av misslyckande 

om man ser till Axels stora glädje när hen stolt uttrycker att de klarade det. 

Genom studiens gång har barnen deltagit under ganska lång tid där de lekt, 

skrattat och samtala, vilket jag tolkar som att barnen uppskattat intervju- och 

observationstillfällena. 

Valet av material var vid grupp A valt efter vad som fanns att tillgå på avdel-

ningen som tydligt visade en bro. Bilderna har visat broar med olika former 

men gemensamt haft vatten under sig för att förtydliga broars syfte och inte 

heller skapat intresse för fordon eller vägsystemet. Det var lite svårt att av-

gränsa materialet men när det fyllde en bricka ansågs det vara tillräckligt.         

Under studiens gång har enbart bron presenterats i olika utföranden och barnen 
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har inte fått frågor om andra fenomen som exempelvis vädret eller tyngdlag 

med tanke på blås och regnväder som de vistats i. Att barnen uttrycker sin 

förståelse genom multimodala uttryckssätt som sagor och kroppsspråk handlar 

om att ta tillvara på barnens uttryck genom att fråga, samtala och att utmana. 

Detta har beaktats efter barnens intresse som har innehållit vatten, vilket har 

gjort att samtal om broar som går över andra vägar och så vidare inte har tittats 

närmare på. Detta kan också ha resulterats i att barnen inte samtalat så mycket 

om vägens betydelse på bron eller uppmärksammat de flertalet fordon som 

passerat oss. Eftersom det varit en ostrukturerad intervju och observation som 

utgår från barns arbetsteorier har de därför inte styrts in mot tekniska systemet 

vägen på vuxet initiativ. 

Barnen som deltog i studien valdes in i grupperna efter barnens närvarotid på 

förskolan. Valet av att ha två barn i varje grupp beror på att få talutrymmet att 

räcka till samt av säkerhetsskäl vid observationstillfället. Hade fler barn        

deltagit kunde risken för olyckor ske vid bilvägar eller branta trappor under 

observationstillfället. Även risk för att flertalet barn kan störa andra barns kon-

centration och då skapa en rörig stämning som eventuellt hade minskat tiden 

och på så vis användbart material för att ta reda på vad barn uttrycker om broar. 

Dock är denna studie, något som enbart kan svara för vad dessa fyra barn ut-

tryckte utifrån sina erfarenheter och intresse av broar och är därför inte ett ge-

nerellt antagande för alla barn i samma ålder.  

Att ingen personal medverkat vid pågående intervju eller observation har         

berott på organisatoriska skäl samt att barnen varit så trygga vid tillfällena att 

det gått bra ändå. Studien har utgått från alla tre tillfällen då jag anser att dem 

alla innefattar olika uttryck samt beskriver barnens uppföljning som en röd tråd 

genom studien. Hade enbart exempelvis observationen eller slut intervjun valts 

hade exempelvis en jämförelse eller sagors betydelse varit svåra att belysa. 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning är den yngre åldern ett fortsatt intressant om-

råde, då det saknas forskning kring detta. För att tydligare undersöka barns 

uttryck om broar kan studien smalas av och enbart fokusera på en synvinkel 

inom teknik. Uttryck som inte tydligt framkommit i denna studie är det tek-

niska systemet eller hållbar konstruktion.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Information om studien: 

Självständigt arbete 

Jag heter Natalie Andersson och studerar sjätte terminen på förskollärarpro-

grammet, Karlstads Universitet. Jag ska nu skriva mitt examensarbete som 

kommer handla om teknik (konstruktion, tekniskt system) och inriktar sig mot 

barns funderingar, uttryck och vad de kommunicerar om broar. 

Genom barns samtal och lek skulle jag vilja undersöka deras funderingar, 

uttryck och hur de kommunicerar om broar. För att genomföra detta behöver 

jag observera era barn. Under observationen kommer jag att spela in aktivite-

ten/situationen/samtal för att enklare kunna se/höra vad alla barnen kom-

municerar fram för att få med så mycket information som möjligt. Inspelning 

skapar en bättre överblick då de yngsta barnen kommunicerar med hela 

kroppen, att anteckna under observation kan göra att jag missar något barns 

uttryck. Att istället spela in gör att jag kan gå tillbaka och anteckna efteråt och 

ägna allt fokus åt den aktivitet eller samtal vi har. Det finns inga rätt eller fel 

inom det ert barn uttrycker och det är inga enskilda barn som står i fokus eller 

granskas inför arbetet, det intressanta för undersökningen är vad som uttrycks 

och vad som sägs om bron.  

Personuppgifter behandlas enligt ert informerade samtycke som vårdnad-

shavare. Jag kommer även att försöka läsa av barnens signaler om de vill delta 

eller inte under pågående observation/intervju. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt. Ni kan när som helst återkalla ert samtycke utan att ange orsak, även 

barnen kan avbryta och det är där jag kommer vara uppmärksam på signaler 

om dem exempelvis drar sig undan. Alla uppgifter som kommer mig till handa 

behandlas på ett sådant sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem. Insamlade 

uppgifter kommer att bevaras i ett låst skåp och alla inspelningar kommer ske 

utan internetuppkoppling för att utesluta alla risker som kan finnas med ex-

empelvis molntjänster. Dessa inspelningar kommer sedan föras över till min 

privata dator som enbart jag har tillgång till. Uppgifterna kommer att bevaras 

till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads 

Universitets studieregister, därefter kommer alla videofilmer av samtal och ob-

servation att sedan förstöras.  

Karlstads Universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj, 2018) har du rätt att gratis 
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få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller invända mot 

behandling av personuppgifter och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads uni-

versitet är dpo@kau.se 

För frågor, kontakta: 

Natalie Andersson 070– 2******el. Natalie.Andersson@*******..se 

Handledare: 

Jeanni Flognman, Universitetsadjunkt i teknik: 054–7****** el. Jeanni.Flog-

man@***.se  
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Samtycke till att delta i studien: 

Självständigt arbete 

 

Jag/vi har skriftligen informerats om studien och samtycker till att vårt barn 

deltar. 

Jag/vi är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas utan 

att ange något skäl. 
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