
 

 

 

 

 

 

“För att jorden inte ska bli sjuk” 

Vilka kunskaper om tekniska system tar barn till sig i ålder fyra till fem vid 

en strukturerad aktivitet 

“So that the earth won't be sick” 

What knowledge about technical system can children in the age four to five can grasp 

from a structural activity 

Karin Hammar & Tonje Rörby Adolfsson 

 

 

 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap  

Teknik och Fysik, förskollärarprogrammet  

Grundnivå/ 15 hp 

Handledarens namn: Jeanni Flognman 

Examinatorns namn: Getahun Yacob Abraham 

Datum: 2019-02-18 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine children four to five years old previous 

knowledge of, and how they can grasp knowledge of a technical systems- in a 

structured activity. The study was conducted with qualitative interviews, an activity 

and a participatory observation during subsequent play, where the children had the 

opportunity to explore the system of recycle cans. 

In the study, a total of eight children, four to five years of age, participated in the 

study, where the children first had to answer a pre-interview for us to find out the 

children's prior knowledge. Then the children were introduced to an activity with 

materials where the system of recycle cans was presented to them. After the activity, 

the subsequent play was carried out with a participatory observation where the 

children were allowed to examine the system of recycle cans in its entirety. The 

results of the study show that the children have the ability to acquire knowledge of 

the technical system of recycle cans is very large. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att undersöka fyra till femåringars tidigare kunskaper om, 

samt hur de tar till sig kunskap om ett tekniskt system- i en strukturerad aktivitet. 

Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer, aktivitet samt en deltagande 

observation vid en efterföljande lek, där barnen fick möjlighet att utforska 

pantsystemet.  

I studien deltog sammanlagt åtta barn i fyra till fem års ålder, där barnen först fick 

svara på en för-intervju så att forskarna kunde ta reda på barnens förkunskaper. Sedan 

blev barnen introducerade för en aktivitet med material där pantsystemet blev 

presenterad för dem. Efter aktiviteten blev det efterföljande lek som genomfördes 

med en deltagande observation där barnen fick undersöka pantsystemet, därefter blev 

det efterintervju för att ta reda på vad barnen har tagit till sig av kunskap. Resultatet 

i studien visar att barnen har förmåga att ta till sig kunskaper om det tekniska 

systemet om pantning genom sitt görande och svar på frågorna. 

 

Nyckelord 

Förskolebarn, förskola, hållbar utveckling, komponenter, teknik i förskolan, tekniska 

system och förskolan, yngre barns uppfattning 
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1 INLEDNING  

Studien som presenteras här är ett examensarbete på förskollärarutbildningen vid 

Karlstads universitet. Val av ämnet teknik kom efter vår VFU och arbete ute i 

verksamheten, då vi upptäckte att verksamheterna inte arbetat aktivt med ämnet 

teknik. För att det ska bli möjligt måste man göra tekniken synlig och begriplig för 

barnen, och då är det bäst att börja där de befinner sig och utgå från den enskilda 

individen. Det som ligger till grund för denna studie är att det finns lite forskning om 

barns lärande inom tekniska system samt att synliggöra begreppet tekniska system 

som inte finns med i förskolans läroplan (Skolverket, 2016), där vår uppfattning är 

att förskollärare saknar ämneskunskap inom teknik och tekniska system. Det finns 

behov av forskning inom teknik och undervisning för barn enligt Svensson (2011). 

Därför har hon har valt att undersöka unga mellan 10–15 år och deras relation till 

teknik. I undersökningen är syftet att se vilka förkunskaper barnen har samt hur barn 

tar till sig kunskap genom en strukturerad aktivitet. Genom en strukturerad aktivitet 

kommer vi att titta på hur barn tar till sig kunskap om hur ett pantsystem fungerar, 

från att man lämnar burken i pantautomaten till att det blir ny burk. Det är viktigt att 

veta vad barnen kan så man kan anpassa lärandet utifrån deras tidigare erfarenheter.  

 

Tekniska system är något som finns runt omkring oss och många gånger tar man det 

för givet, därför är det viktigt att stanna upp och reflektera varför det finns och hur 

det underlättar för oss människor. Skolverket (2016) påvisar att varje barn i förskolan 

ska utveckla förståelse och intresse om naturens olika kretslopp och hur natur, 

samhälle och människor påverkar varandra. Barnen ska förstå sin delaktighet i 

naturens kretslopp, verksamheten ska medverka så barnen får ett förhållningssätt till 

miljö och natur som bidrar till en bättre miljö och natur i nutid och framtid 

(Skolverket, 2016). Pantsystemet är ett tekniskt system som dessutom förbättrar vår 

miljö. Att panta burkar bidrar till ett hållbart samhälle, genom pantsystemet ökar 

återvinning och minskar nedskräpning. det är effektivt och miljövänligt. Genom att 

panta återvinns värdefullt material, samt att man sparar på energi (Pantamera, 2018). 

Valet av tekniskt system som uppsatsämne kommer att ha betydelse inför vår 

kommande profession som förskollärare. Som förskollärare kommer vi att belysa 

vikten av vad tekniska system är och varför de finns, där vi kommer att ge barn 

möjlighet att förstå hur egna handlingar påverkar miljön samt att barn får lära känna 

sin närmiljö och hur tekniska system påverkar det dagliga livet (Skolverket, 2016).  
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1.1 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka fyra till femåringars tidigare kunskaper om, samt hur 

de tar till sig kunskap om ett tekniskt system - i en strukturerad aktivitet.  

1.2 Frågeställning  

● Vilka kunskaper om tekniska system tar barn till sig i åldern fyra till fem år 

vid en strukturerad aktivitet om pantning av burkar? 

● Vad har barn för tidigare erfarenhet av tekniska system som pantning? 
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2 BAKGRUND 

2.1 Läroplan för förskolan 

I 1987 gav Socialstyrelsen ut en serie, ett pedagogiskt program där innehållet i 

förskolan fick mer fokus och blev behandlat under ett eget avsnitt (Socialstyrelsen 

1987:3). Där stod bland annat att verksamheten skulle bygga på kultur, samhälle och 

natur och att syftet är att öka ansvarskänslan för naturen, få erfarenheter och 

kunskaper om olika ämnen. Enligt det pedagogiska programmet skulle förskolan 

bidra så att barnen fick veta hur man använder sig av naturens krafter och vad 

naturens krafter är, processer i naturen, naturfenomen, teknik och matematik (Thulin, 

2006). När förskolans läroplan introducerades så förändrades förskollärarens 

uppdrag då läroplanens mål och riktlinjer blev mer innehållsrelaterad, till exempel 

ska förskollärarna arbeta med teknik mer pedagogiskt. Dock står det i läroplanen 

inget om hur teknik ska undervisas rent konkret (Elvstrand, Hallström & Hellberg, 

2018). Skolverket (2016) påvisar att förskolans verksamhet ska sträva efter att varje 

barn ska utveckla sin förmåga att utforska hur enkel teknik fungerar samt att urskilja 

teknik i vardagen. Barn i förskolan ska även utveckla sin förmåga att skapa, bygga 

och konstruera med hjälp av olika redskap, tekniker och material. Pedagogerna ska 

lägga stort fokus på naturvård och miljöfrågor. Förskolans verksamhet ska präglas 

genom ett ekologiskt förhållningssätt och ha en positiv framtidstro, ett 

förhållningssätt där barnen blir måna om miljö och natur samt får förståelse för sin 

delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska bidra till att barn får en förståelse 

hur arbete och vardagsliv kan utformas för att miljön ska bli bättre i framtid och nutid. 

Förskolan ska även se till att varje barn ska tillägna sig och nyansera innebörden i 

begrepp, där barnen ser samband och erfar nya sätt att förstå sin omvärld (Skolverket, 

2016).   

2.3 Definition av tekniska system 

Teknik är något människor har skapat för att få sina behov och önskningar uppfyllda 

med hjälp av fysiska föremål (NE, 2018). Varje enskild människa har behov av 

kunskap om teknik, detta för att teknik är något vi möter i vår vardag dagligen. Det 

är inget nytt att människor använder sig av teknik, faktum är att förr var det för 

människans överlevnad, medan nu har de tekniska behoven förändrats till en 

teknikintensiv värld med smarttelefoner, surfplattor och datorer som ständigt är i 

förändring (Bjurulf, 2011). 

  

De tekniska system som finns påverkar vi och utnyttjar, allt från komplexa tekniska 

system till naturliga inslag i vår vardag. Ett exempel är transportsystemet med 
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komponenterna vägskyltar, trafiksignaler, fordon och broar. Cykeln är också ett 

tekniskt system med sina komponenter som kedja, hjul och pedaler, allt som gör att 

cykeln ska fungera. Blixtlås i jackor och overaller är tekniska system som är inslag i 

vår vardag. Tekniska system är ständigt närvarande i våra liv som gör att många tar 

tekniken för givet på ett sätt så tekniken nästan blir osynlig (Klasander, 2010). En 

vanlig uppfattning som många har om teknik är att det är artefakter, som till exempel 

surfplatta, mobiltelefon och dator. Teknik är mera än bara enskilda artefakter och det 

är viktigt att se sammanhanget mellan system och artefakter, då blir individens roll i 

tekniken mer nyanserad (Bjurulf, 2011).    

  

Tekniken kommer från en praktisk kunskapstradition, där den är integrerad och 

väsentlig för den mänskliga kulturen. Från 1800 - talet blev tekniken mer teoretiserat 

och teoretiskt influerat från naturvetenskapen (Hallström, 2009). Stora tekniska 

system gör det möjligt för transport eller försörjning av varor/naturresurser, 

information och människor där den fyller en samhällsfunktion genom alla funktioner 

som gör det åtkomliga för många människor skriver Hallström. Ett tekniskt system 

innefattar komponenter och dess samband (Ingelstam, 2002). Komponenter och 

samband har valts ut till att bli ett system där de tillsammans bildar en helhet. Man 

ska kunna urskilja systemet i förhållande till resten av världen, en så kallad 

systemgräns. Det är i undantagsfall som systemet är slutet där den inte har med resten 

av världen att göra. Den del som inte hör till systemet och resten av världen men som 

har en betydelse för den kallas omgivning. Den förbindelsen kan vara av olika slag. 

Ingelstam skriver om olika komponenter och deras samband där han tar upp exempel 

som vatten och avloppssystem som tekniska system. Här syns tydligt vilka som är 

komponenter och vilka samband de har. VA-systemet har komponenter som 

tvättställ, toaletter och kranar där sambanden mellan dessa är rörledningarna. 

Pantsystemets komponenter i vår aktivitet är pantautomaten, lastbilen, fabrikerna och 

sambanden mellan dessa är burkarna och dess material. Människokroppen kan 

jämföras med ett system uppbyggt av delsystem som kroppsdelar och lemmar, dessa 

i sin tur har delsystem som nerver, muskler, körtlar och dessa i sin tur är uppbyggda 

av celler, och så vidare.  

 

Tekniska systemet i sig kan inte uträtta något utan det är i det mänskliga och sociala 

sammanhanget som de får betydelse (Svensson, 2011). Man kan se på systemet som 

tre delsystem eller som tre olika nivåer, fysiska delsystem, organisatoriska delsystem 

samt den kontrollerande delsystem. Systemet är uppbyggt av olika föremål som är 

det fysiska delsystemet. Organisatoriska delsystem innehåller organisationer och 

producenter som ser till att systemet producerar något samt att de levererar det som 

den är utformad att göra. Det kontrollerande delsystemet kontrollerar det som 

produceras och levereras efter de krav som finns både globalt och lokalt. Det 

samband som finns mellan delsystemen kan man se på beroende på vilken del av 

systemet man väljer. Man kan inte bara titta på systemets struktur som är 

komponenter, samband och gränser, utan även titta på relationen mellan teknik, 
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samhälle och människa skriver Svensson. Utifrån en hållbar utveckling ska strävan 

vara att tillgodose samhället, människan och tekniska behov utan att det påverkar 

framtidens behov till utveckling. Ingelstam (2002) menar att tekniska systemet och 

det sociotekniska systemet kan inte separeras ifrån varandra. Komponenter kan vara 

sociala aktörer och tekniska artefakter där sambanden mellan dessa två aktörer 

tillsammans kan utnyttja t.ex. en energikälla.  

2.4 Definition av hållbar utveckling  

Det är upp till oss människor att hitta ett sätt där vi täcker våra grundläggande behov 

som till exempel skydd, identitet, frihet, kärlek och uppehälle utan att påverka 

balansen mellan sociala och ekologiska system. Det finns flera olika 

hållbarhetsperspektiv som alla har utmaningar och åtgärder som påverkar miljö, 

kultur, ekonomi och människa. Exempel hållbar utveckling betyder en utveckling 

som tillgodoser dagens behov och som inte behöver äventyra framtida generationers 

möjlighet till att tillgodose sina behov. Begreppet står för en önskvärd 

samhällsutveckling. Hållbar utveckling innehåller två grundläggande koncept, behov 

och ekosystemens begränsningar av att tillgodose möjligheter med nuvarande och 

framtida behov som social och teknologisk organisation (KTH, 2018). I Brundtland- 

rapporten (1987) definieras olika dimensioner exempelvis social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet, dessa hjälper det till att göra begreppet hållbar utveckling mer 

greppbart. De tre olika dimensionerna har alla en viktig roll och hänger ihop med 

varandra, där samtliga av dimensionerna ges lika tyngd och värde (KTH, 2018). Den 

ekologiska dimensionen med fokus på naturen, har den största rollen och ses som en 

förutsättning för den sociala dimensionen som har fokus på människan, och 

ekonomiska dimensionen som har fokus på en hållbar ekonomisk utveckling som 

sker mellan människor och natur (Engdahl, Karlsson, Hellman & Hagsér, 2012). 

  

De mänskliga behoven är inte alltid förenliga med fördelar, varken för samhället, 

miljön eller individer. Människans behov har när det gäller hållbar utveckling lett till 

problem som behöver lösas som är medfört av teknikutvecklingen. Det finns 

omfattande problem som är kopplat till vatten, mark och luft som har uppkommit till 

följd av människans påverkan på miljön. Miljökonsekvenserna har blivit satt i andra 

hand efter människans behov (Bjurulf, 2011). Efter många års förbrukning av 

tillgängliga naturresurser som har skadats av utsläpp och föroreningar behöver allt 

fler människor bli medvetna om att naturresurser kan brukas utan att de blir 

förbrukade, detta för att komma till rätta med de uppkomna problemen. För att göra 

barnen i förskolan medvetna om att inte förbruka naturresurser mer än behovet som 

finns är det bra barnen vet att det till exempel går att panta burkar för att spara på 

miljöresurserna. Barnen i förskolan blir då också medvetna om sina möjligheter till 

att påverka, och få insikten i att hållbar utveckling inte är detsamma som livskvalitet 

som sänks.    
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I många länder utgör barn nästan hälften av befolkningen, så barnens intresse för 

miljötänkande måste man ta vara på. Barnen kommer att få ansvaret att vårda vår 

jord så barnens deltagande inom miljö och utvecklingsområde är viktigt att beakta så 

de åtgärder som vidtas för en hållbar utveckling får en hållbar verkan (Agenda 21, 

1992). 

 

Svenska förskolan har en lång tradition att arbeta med naturen och ge perspektiv 

kring vad naturen kan ge människor kunskap om. I första läroplanens (Skolverket, 

2010) förslag var miljöarbetet i stor fokus, där förskolans roll var att förmedla till 

barnen en framtidstro som var positiv. Barnen skulle själva få upptäcka och utforska 

naturen med lek som gav ett lärande, där vistelsen i naturen också skulle bidra med 

att ge naturkänsla, respekt och förståelse (Engdahl, et.al.,2012). I förskolans gällande 

läroplan (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska lägga stor vikt vid naturvårds- 

och miljöfrågor samt att verksamheten ska ha en positiv framtidstro och ha ett 

ekologiskt förhållningssätt där barnen ska förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Barnen ska förstå hur arbete och vardagen ska vara med och bidra till en bättre miljö 

i nutid och framtid (Skolverket, 2016).  

 

I Utbildningsdepartementets skrift Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i 

förskolans läroplan (2010) står det att naturvetenskapen handlar om människans 

nyfikenhet och behovet av att veta mer om sin omvärld. Naturvetenskap är en 

sammanfattande benämning för vetenskaper som studerar naturen, där kunskaper i 

dessa ämnen är viktig för utvecklingen i samhället. Kunskapen ger människor 

redskap för att bidra till en hållbar utveckling (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Förskolan har ett stort ansvar och möjlighet att ge barnen ett grundläggande intresse 

för hållbar utveckling eftersom verksamheter arbetar med verklighetsnära frågor. 

Utmaningen blir i stället att koppla miljöfrågor och livsstil till det som upptar barnens 

nyfikenhet och tankar om detta (Utbildningsdepartementet, 2010). Enligt Engdahl, 

et.al., (2012) att arbeta med hållbar utveckling i förskolan innebär inte att barnen lär 

det som skolämnen, men barnen har lärande som är upplevelsebaserat gärna med 

teman och projekt utomhus. Det arbetas också med fostran där barnen lär sig värden 

och normer, och där lek bygger på problemlösning, kreativitet och fantasi. Detta sätt 

att tänka ska vara med på att bidra till en människa som kan tänka skapande och vill 

skapa något nytt som främjar naturens, sin nästas och sin egen välfärd (Engdahl, et.al. 

2012).  Att lära oss leva bra är något annat än att leva bättre. Att leva bättre innebär 

konkurrens och bekostnad av något eller någon annan. Hållbar utveckling innebär att 

leva bra, där alla och allt inkluderas i detta konceptet genom respekt, delaktighet och 

ansvar (Engdahl, et.al. 2012). 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 

3.1 Tekniskt system som lärandeobjekt 

 

Genom att visa barn hur saker och ting hänger ihop och hur de påverkar varandra och 

ge dem förståelse för konsekvenser av sitt handlande kan man i förskolan visa barnen 

en händelsekedja. En händelsekedja är exempel på system som består av 

komponenter som samverkar och påverkar varandra. Utifrån en händelsekedja får 

barnen en större förståelse att urskilja teknik i vardagen samt blir bättre på att 

uppmärksamma tekniska system i samhället. Genom att visa barnen händelsekedjor 

bidrar man till att barnen får uppleva att det jag gör kan påverka något (Bjurulf, 

2013). Undervisning av tekniska system för barn mellan 10–15 år har i tidigare 

forskning visat en ökad förståelse av teknikanvändning, det blir lättare för barn att 

använda föremål där barnen blir mer engagerade när de har en förståelse hur den 

enskilda individen ingår i tekniska system (Svensson, 2011). 

 3.2 Definition av begreppet teknik 

Inom ämnet teknik finns det en stor oenighet om definitionen av begreppet teknik 

och det verkar inte finnas en gemensam definition av begreppet. DiGironimo (2011) 

har gjort en litteraturgenomgång av forskning i teknikfilosofi, teknikhistoria och 

teknikdidaktik, och därifrån utvecklat fem dimensioner för vad teknik är och 

teknikens karaktär. Nedan följer en kort redogörelse av de fem dimensionerna.  

 

Teknik som artefakt, denna dimension identifierar teknik och innefattar tekniska 

redskap som uppkommit av innovation och uppfinningsrikedom.  

 

Teknik som skapandeprocess, denna dimension som skapande process står för hur 

teknik har framkommit med en process. Det innebär också hur de tekniska kunskaper 

och förmågor som behövs för att få fram en produktdesign samt verktygen människan 

använder sig av för att färdigställa den.  

 

Teknik som mänsklig verksamhet, i skapandeprocessen står denna dimension för vem 

som bidrar till skapandet av produkten och dess process. Teknik är inte immun mot 

etnicitet, kön eller klasskillnader. Tekniken påverkas av olika föreställningar som 

politiska, etiska, kulturella, miljömässiga och ekonomiska föreställningar. 

Teknikens historia, tekniken utvecklas och framkommer i denna dimension som ett 

gensvar på människors behov och problem. När och varför artefakter skapas är vad 

denna dimension svarar på. Tekniken har utvecklats så länge människan har funnits, 

men det sker långsamt.  
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Teknikens roll idag, denna dimension är mindre definierad än de övriga men visar 

var tekniken passar in, i samhället, kulturer och i individers liv. Tekniken är under 

ständig utveckling så denna dimension är relativt öppen, men teknikens relation till 

andra ämnen och områden hör hit också som till exempel relationen mellan 

naturvetenskap och teknik. 

3.3 Material 

 

När barnen använder pedagogiskt material lär de sig hantera sin omvärld (Melker, 

Mellgren & Pramling Samuelsson, 2018).  Tillsammans med materialet ökar barnen 

sin förståelse, genom att lösa problem och samarbeta med andra barn. Det är 

betydelsefullt att ha ett lekbaserat lärande i undervisningen, där leken har en stor roll 

för det barnen ska få förståelse för. Att välja material är en didaktisk utgångspunkt 

för att öka barnens förståelse för något specifikt skriver Melker et al. Att visa barnen 

hur något kan göras samt att låta leken ha en roll och stötta barnen i deras 

undervisning är betydelsefullt och leder även till att barnens erfarenheter ökar. När 

barnen hanterar material som är avsedda för ändamålet ökar barnens förståelse för 

sin omvärld och för fenomen. Att använda artefakter i undervisningen är 

betydelsefullt, genom att tillföra en artefakt som ett redskap ökar barnens tänkande 

och förståelse för olika fenomen. Språkutrymmet ökar även genom att använda 

artefakter i undervisningen skriver Melker et al.  

3.4 Pedagogens roll 

 

Elvstrand, Hallström & Hellberg (2018) skriver i sin studie om förskole pedagogers 

uppfattning om och erfarenheter kring teknik och teknikundervisning i förskolan. 

Tekniska samband kan vara svåra att förstå och förklara, om man ska stimulera barns 

lärande måste man ha kunskap i teknik. Utifrån de intervjuer som har gjorts i studien 

uttrycker förskole pedagoger att de behöver hjälp med att utveckla sin förståelse i 

ämnet teknik, de har en bristande kompetens inom området. Pedagogernas egna brist 

på kunskap i ämnet är den största svårigheten, de känner ett behov för en 

begreppsordlista som gör att de kan förklara och tydliggöra olika tekniska fenomen 

menar Elvstrand et al. Pedagogerna uttrycker en osäkerhet kring tekniken om hur de 

kan tillpassa tekniken till barn i åldrar ett till fem år, och hur man ska skapa en 

lärandemiljö där teknik blir naturligt för barnen. Utifrån intervjuerna med 

pedagogerna ses fortbildning som något positivt där pedagogers kunskap i teknik har 

ökat. Utbildningar har gett pedagoger verktyg och inspiration att arbeta med teknik i 

förskolan skriver Elvstrand et al. Enligt Fleer (2009) är det viktigt att pedagogerna 

har en lekfull vetenskaplig inlärning för förskolebarn, då de bör ha fokus på 

vetenskapliga begrepp men även vardagliga begrepp. Lekfulla händelser, vardagliga 
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begrepp och vetenskapliga begrepp ska ligga till grund för att pedagogen ska kunna 

föra över kunskap till barnen på barnens nivå.  

 

Askland och Sataøen (2014) skriver att begreppet lärande är komplicerat, en 

grundläggande fråga är att vi människor vill skaffa kunskap om hur världen omkring 

oss fungerar. Lärande och kunskap försiggår hela tiden och överallt och måste 

analysera som ett grundläggande socialt fenomen. I den sociala gemenskapen 

utvecklar barn kunskap genom vardagliga situationer. Barn lär tillsammans med 

andra där de deltar i olika handlingar. Man lär genom olika erfarenheter där de lagras 

i hjärnan. Lärande medför en förändring vid upplevelser, handlingar, insikt och 

hållning repertoar.   

 

Elfström, Nilsson, Sterner, & Wehner-Godée (2014) menar att ett undersökande och 

utforskande arbetssätt liknar ett naturvetenskapligt perspektiv. Naturvetenskap och 

teknik påminner mycket om varandra där det utforskande arbetet börjar med en fråga, 

en upptäckt eller ett problem som visas med ett material eller händelse. 

Naturvetenskapligt och tekniskt arbete utgår från att sorter, samla, benämna och 

pröva. Det är viktig att formulera frågor och hypoteser så det blir möjligt för barnen 

att undersöka och utforska i den vetenskapliga arbetsprocessen. Elfström et al. menar 

att det är bra om barn får sortera, observera, samla och leka för att kunna gå vidare i 

sin undersökning samt att barnen blir mer mottagliga till information och fakta. 

Genom ett undersökande och utforskande arbetssätt skapas en utforskande kultur 

inom naturvetenskap och teknik. Det är viktigt att förskolans lokaler är utformade till 

att kunna utforska i, med material, verktyg, instrument samt litteratur som inspirerar 

barnen till att undersöka. Även språk som innefattar olika begrepp inom 

naturvetenskap och teknik ska bygga broar till barns erfarenheter och ligga till grund 

för kunskapsutveckling och planering. När barn utforskar hur saker och ting ser ut, 

skillnader och vilken funktion de har så skapar barn begrepp och finner beteckningar 

för begreppen menar Elfström et al.  

3.5 Tidigare forskning om barns lärande om tekniska system 

Koski och de Vries (2013) har gjort en studie i Nederländerna med 27 elever i åtta 

till tio års ålder och deras lärare. Syfte i studien var bland annat att ta reda på om 

eleverna ser ett tekniskt system som består av olika komponenter och delsystem samt 

vilka inputs (ingångar) och outputs (utgångar) som är viktigt för det tekniska 

systemet. Inputs och outputs definieras av en uppsättning av tre typer av 

komponenter; energi, information och materia. Ett exempel på input är vatten som 

ska i kaffemaskinen för att kunna brygga kaffe. Output är vad produkten producerar, 

i exemplet med kaffemaskinen är det kaffet som blir output. För att undersöka hur 

eleverna uppfattar tekniska system användes tre hushållsapparater: kaffemaskin, 

tvättmaskin och en brödmaskin. Valet av maskiner är gjort för att barnen är bekanta 
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med dessa apparater och som används ofta i hemmen. Eleverna fick under en lektion 

möjlighet att se kaffemaskinen på skolans lärarrum där eleverna fick utforska och 

fokusera på det de kunde se. Eleverna fick inte möjlighet att kolla på delarna som 

fanns inuti maskinen och i studien beskrivs de delar som inte är synliga som “the 

black box”.  

Resultatet av studien visar ingen tydlig indikation på hur eleverna kunde se skillnad 

på själva processen och ett system. Vad en apparat egentligen gör och vad apparaten 

används till måste eleverna lära sig skillnaden på för att kunna ta till sig kunskap om 

tekniska system. Eleverna visade att de hade en bättre uppfattning om vilka inputs 

apparaterna hade än outputs. Men inget som visade att eleverna såg apparaterna som 

en helhet med delsystem (Koski & de Vries, 2013).    

Svensson (2011) tar upp i sin studie med utgångspunkt hur unga mellan 10–15 år 

uppfattar tekniska system. Hon undersöker vilka dimensioner och kritiska aspekter 

som är relevanta att synliggöra i undervisningen där lärandeobjektet är tekniska 

system. Metoden för datainsamling i studien är intervjuer med barn i åldern 10–15 år 

som analyserats med en fenomenografisk ansats. Intervjuerna är inriktade på hur 

unga uppfattar relationen mellan vardagliga föremål som glöd- och energilampa, 

mobiltelefon och banan, samt energi, informations och transportsystem. Svensson 

har utgått från ämnesdidaktiska frågorna varför? hur? och vad? Genom att sätta dessa 

frågor i förhållande till tekniska system har hon utgått från dessa frågor. Varför ska 

barn ha undervisning om tekniska system? Hur kan en teknikundervisning se ut? Vad 

kan förståelse för tekniska system innebära? Svensson tar upp vikten av att undervisa 

om tekniska system redan i grundskolan som en förberedelse för att bli en aktiv 

medborgare. Genom att utgå från tekniska system kan man se teknik i ett 

sammanhang där delar bildar en helhet, detta är viktigt för att orientera sig i ett 

modernt samhälle menar Svensson. De stora tekniska sociotekniska systemen tar vi 

många gånger för givet då de ofta inte syns i vardagen. Barn använder dagligen 

föremål som är direkt kopplat till teknik som tekniska system. Att synliggöra det är 

ett nytt sätt att erfara teknik. Genom att ha tekniska system som lärandeobjekt kan 

man visa barnen på teknik i ett sammanhang. Forskning om barns kunskaper om och 

i teknik är viktigt för att kunna utveckla undervisningen vidare där barnen får en 

större förståelse för teknik. Syftet med hennes studie är att bidra med kunskaper så 

pedagoger ska kunna utveckla lärandet om tekniska system i grundskolan. Tekniska 

system som fenomen är komplexa skriver Svensson. På samma sätt som vissa 

matematiska eller naturvetenskapliga fenomen finns ingen tydlig definition vad de 

är.  Barn vill förstå hur deras omvärld ser ut, där tekniska system som lärandeobjekt 

visar barnen hur saker och ting hänger ihop. Det är viktigt som pedagoger har en 

kunskap om tekniska system för att ha det som lärandeobjekt. Resultatet av hur unga 

uppfattar tekniska system visar att det finns en variation i uppfattningar om tekniska 

system. Detta kan vara en värdefull kunskap för pedagoger då de planerar och 

genomför undervisning om tekniska system. Resultatet visar vikten av att använda 
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välkända föremål i undervisning som kan bidra till ökad teknisk bildning eller en 

förberedelse för unga att verka i det teknikintensiva samhället.  

 

Gemensamt för båda studierna visar att vardagliga föremål är viktiga för ungas 

lärande i tekniska system.  Koski och de Vries (2013) och Svensson (2011) nämner 

i sina studier om helhet och delar i det tekniska systemet. Koski och de Vries påvisar 

i sin studie att unga inte hade förståelse för helhet med delsystem i ett tekniskt system. 

Svensson tar upp att undervisning om tekniska system kan bidra till att öka ungas 

förståelse för tekniska system som en helhet och helhet med delar.  

4 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  

4.1 Fenomenografi 

Fenomenografi är en metodansats som beskriver människors sätt att förstå olika 

fenomen i omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2015). Man tittar på variationen 

mellan människor och hur de ser på omvärlden. Fenomenografi är ett djupare sätt att 

förstå det mänskliga lärandet och de sätt att förstå omvärlden. Människor uppfattar 

företeelse på olika sätt i omvärlden, men fenomenografi utgår från att det finns en 

begränsad mängd sätt hur man uppfattar dessa företeelser. En uppfattning kan 

uttryckas på många olika sätt, det är en utmaning att försöka förstå hur någon annan 

uppfattar sin omvärld menar Dahlgren och Johansson.  

4.2 Systemteori 

 

Systemteori har sitt ursprung i matematiken, biologin och ingenjörskonsten, men har 

utvecklats och används även inom andra områden. Den är tvärvetenskaplig och 

kunskap från olika områden ska föras ihop till ett innehåll för att undersökas som i 

ett system. Utifrån systemteorin ska man försöka se helheten, vilket innebär att inte 

bara känna till delarna och dess funktioner utan man ska även känna till sambanden 

mellan dem. Delarna och dess samband bildar en helhet där delar kan bytas ut för att 

förändra eller upprätthålla systemets funktioner (Svensson, 2011). 

4.3 Sociokulturellt perspektiv  

 

Elfström et al. (2014) skriver om det sociokulturella perspektivet som har sin grund 

i Vygotskijs tankar om att lärandet sker i det kulturella och sociala sammanhanget. I 

ett sociokulturellt perspektiv betonas att omvärlden för oss tolkas i kollektiva och 

gemensamma mänskliga verksamheter. Vygotskij menar att människor ständigt lär 

sig i alla olika situationer. Detta gäller vid konstruerade situationer i förskolan för att 

lära samt vid kulturella sammanhang. I det sociokulturella perspektivet menar man 

att lärande och kunskap sker inte enbart inom individen utan också mellan individer. 
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Vygotskij menar att människor är beroende av den omgivande miljön samt att 

människor lär av de erfarenheter som människor tidigare kommit fram till. Kunskap 

utvecklas genom människors samspel där de försöker förstå varandra och sin 

situation. Kunskap skapas och blir tillgänglig genom interaktion mellan människor. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv har språket en central roll i lärandet, där språket är 

länken mellan människor, barnet och omgivningen. Genom interaktion och 

kommunikation blir barn delaktiga när människor i deras omgivning förstår och 

förklarar hur saker fungerar. Det sociokulturella perspektivet ser språket som 

medierande, språket är ett verktyg eller redskap för tänkande. Genom symboler och 

språk förmedlar människor sitt tänkande. Barnen använder sig av det språk som de 

behöver i olika sammanhang och situationer som de befinner sig i.  Begrepp 

utvecklas genom svar på kommunikativa utmaningar som människor ställs inför. 

Lärprocessen ska leda till förutbestämda svar där kunskap bygger på att människor 

upptäcker världen och där de gemensamt beskriver den språkligt som hen uppfattar 

den. Men för att det ska bli ett lärande måste den bygga på barnens vardagsförståelse 

och för dem ett meningsfullt sammanhang. 

 

Mediering inom ett sociokulturellt perspektiv innebär att människan är en 

redskapsutvecklande och redskapsanvändande varelse (Säljö, 2011). Under ett 

sociokulturellt utvecklande har människan utvecklat massor av hjälpmedel som vi 

använder dagligen. Redskap kan vara både fysiska och psykologiska, där de fysiska 

är en förlängning av vår kropp och de psykiska redskapen stödjer våra minnen. De 

fysiska redskapen kallas artefakter som är ett föremål som är tillverkade av 

människan. Psykologiska redskap menar Vygotskij att människan använder genom 

att tänka och kommunicera. På samma sätt som människor använder fysiska redskap 

använder vi även begrepp och språk när vi kommunicerar, tänker och agerar i 

världen. Det viktigaste psykologiska redskapet är språket, genom språket blir 

människan delaktiga i andras människors perspektiv där människor gör erfarenheter 

med varandra. Genom språket som redskap kan människor kommunicera både 

mellan varandra och inom människorna. Språket är länken mellan individen och 

samhället, de kollektiva erfarenheterna. Genom språket kan vi kommunicera med 

andra genom den “yttre” kommunikationen, men även länken till det “inre” som 

innebär tänkandet inom individen. Individen bygger upp sociala erfarenheter genom 

interaktion med andra människor, som medieras genom språket. När sedan individen 

använder sina färdigheter och kunskaper i kommunikation och aktiviteter exponeras 

nya människor för dessa medierande redskap genom delaktighet. Vygotskij kallar 

människors tänkande för den intrapsykologiska funktionen som innebär ett “inre” 

samtal där individen för samtalet med sig själv. Genom ett medierande redskap är det 

möjligt för individen att reglera handlingar, analysera händelser samt dra slutsatser 

hur man ska agera (Säljö, 2011). 

 

Från ett sociokulturellt perspektiv är vuxnas handlingar viktiga för barns utveckling. 

Det är genom interaktion med andra som barnen exponeras för och tar till sig ett sätt 
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att tänka och agera i samhället. När människor kommunicerar och resonerar med 

andra utifrån samhällets kollektiva erfarenheter så finns det möjligheter till lärande. 

Vygotskij menar att all interaktion med andra har betydelse för utveckling och 

lärande. Människor är alltid på väg att erfara nya sätt att tänka och att förstå världen. 

I nya situationer använder vi oss av den erfarenhet och kunskap som vi tidigare har, 

och de ger oss en viss färdighet. Genom de resurser som människan har kan man 

erfara ny kunskap genom interaktion med andra (Säljö, 2011). 

4.4 Teknikundervisning 

 

Maria Svensson (2011) presenterar i sin studie en form av struktur som bygger på 

frågorna vad, hur och varför, där det ingår tre nivåer som kan användas vid en 

teknikundervisning om tekniska system. Den har tillämpats i denna studie, och 

presenteras nedan utifrån vårt exempel pantsystemet. 

Vad ska undervisningen i pantsystemet innehålla.  

● Flöde - Förflyttning i systemet såsom energi, information eller materia. Här 

visar vi hur burken förflyttar sig i systemet.  

● Komponentinteraktion - Transformationer, transporter eller reglering och 

styrning. Här har lastbilen sin roll.  

● Systeminteraktion - Påverkan och samverkan mellan angränsande system 

och huvudsystem, människa och natur. Människan som pantar, jobbar vid 

fabriken samt kör lastbilen.  

 

Hur ska vi undervisa om pantsystemet?   

● Föremål - Brukandet av föremål så som att panta burkar.  

● Mikronivå - Genom att studera system inifrån.  Vi tittade i pantautomaten 

och förklarade hur burken läses av en streckkod och sedan plattas. I fabriken 

smälter man ner burkarna till tunn plåt. 

●  Makronivå - Genom att studera komponenten i system utifrån. Här tittade 

vi på komponenter så som pantautomaten, lastbil och fabriken. 

 

Varför ska vi undervisa om pantsystemet?  

Syftet är att barnen ska bli: 

● Bättre brukare - Genom att göra genomtänkta val och värderingar av att 

panta i ett sammanhang och där barnen ser en helhet.  

●  Koll på konsekvenserna - Genom att barnen får se delar och helheter som 

hänger samman och hur dessa påverkas av varandra samt vilka 

konsekvenser för samhälle, natur och individ. 

● Engagerade barn - Individen ingår i tekniska system och alla involveras på 

ett eller annat sätt (Svensson, 2011).  
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Teknikundervisning för de yngre kan läggas upp så att det handlar om att lyfta fram 

goda exemplen som blir en förebild för barnen vid undervisningen (Axell, 2013). 

 

5 METODOLOGISK ANSATS OCH VAL AV METOD 

5.1 Metod för datainsamling  

Syftet med studien är att undersöka fyra till femåringars tidigare kunskap om, samt 

hur de tar till sig kunskap om ett tekniskt system- i en strukturerad aktivitet. Valet av 

att utföra studien i små grupper var för att barnen skulle kunna leka och utforska 

tillsammans i den efterföljande leken. Askland & Sataøen (2014) menar att barn erfar 

kunskap i den sociala gemenskapen där barn lär tillsammans med andra barn när de 

deltar i olika handlingar. Metoden som är valt är kvalitativ intervju och deltagande 

observation. Observationen genomfördes med total öppenhet då barnen hade 

informerats att de blir observerade (Christoffersen & Johannessen, 2012). Forskarna 

genomförde en kvalitativ intervju med barnen innan aktiviteten, därefter visade 

forskarna barnen pantsystemets process med egentillverkat material. Forskarna 

gjorde en delaktig observation då barnen lekte fritt med materialet. I texten kommer 

den fria leken att kallas efterföljande lek. Efter att barnen hade lekt med materialet 

utfördes en efter-intervju med barnen. Barnen observerades i små grupper med fyra 

barn vid tillfälle A och tillfälle B. För- och efter intervju samt aktiviteten med 

efterföljande lek filmades för att kunna se barnens beteende och inte missa vad 

barnen sade.  Genom att ge informanterna större frihet till att uttrycka sig är kvalitativ 

metod ett bra val (Christoffersen & Johannessen, 2012). Genom kvalitativ metod 

kommer barnens uppfattningar och erfarenheter fram där informanten kan påverka 

intervjuns innehåll. Intervjun var mer eller mindre strukturerad med bestämda frågor, 

där intervjun även hade öppna frågor för att låta barnen få berätta och anpassa 

frågorna efter situation. Detta tillvägagångssätt att intervjua är flexibelt, forskaren är 

öppen för barnens individuella variationer där man är lyhörd för vad som händer i 

samtalets gång. I kvalitativ metod ska barnens svar relatera till deras egen 

livssituation och erfarenhet (Christoffersen & Johannessen, 2012).   

Intervjuerna och aktiviteten genomfördes i förskolans lokaler i en arrangerad kontext. 

Intervjuerna och aktiviteten är strukturerade då de följer ett schema. 

Dokumentationen av efterföljande lek är ostrukturerad då den inte följer ett schema, 

för det finns ingen uppfattning om vad som kommer att hända på förhand. Under 

intervjuerna och aktiviteterna var inställningen öppen för att få en djupare insikt i 

barnens förståelse. Som utgångspunkt ska man se till barnets känsla av kontroll och 

erfarenheter, där barnet ska känna att de har kontroll och översikt över sin tillvaro 

(Johansson, 2016). Aktiviteten kommer att vara både deltagande och icke-deltagande 

(Franzén, 2014). Eftersom valet är att genomföra en aktivitet om pantsystem kommer 
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det vara en deltagande aktivitet där forskare deltar tillsammans med barnen, därefter 

kommer det bli en icke-deltagande aktivitet när barnen utforskar materialet själva för 

att se hur de har uppfattat aktiviteten.   

5.2 Urval 

Undersökningarna skedde på två förskolor som tidigare har varit kända för oss, detta 

valet var ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval betyder att forskaren gör det 

som är mest bekvämt och enklast för att göra undersökningen (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Förskolorna ligger i medelstora kommuner i mellersta Sverige. 

Förskolans personal, barn och vårdnadshavare känner oss sen tidigare så vi 

resonerade att det skulle bli lättare att få samtycke för att genomföra 

videoobservationer. Valet av barn på förskolorna har skett i samråd med pedagogerna 

på respektive förskolor där man kom överens om vilka barn som var bäst lämpade att 

delta i undersökningen. Valet blev då de äldre barnen som är runt fyra och fem år. 

Barn i den åldern har oftast ett verbalt språk som krävs för att kunna genomföra 

intervjuerna samt observationerna. Intervjuerna, aktivitet och efterföljande lek med 

observation har genomförts på förskolorna som barnen går på för att de ska befinna 

sig i en miljö som de är vana vid. Samtyckes och informationsbrev (se bilaga 1) 

skickades till respektive förskola genom mail och i pappersform. Förskolans personal 

har lämnat ut totalt tio samtyckes och informationsbrev till vårdnadshavare, där vi 

fick tillbaka åtta blanketter i tid godkända för att genomföra undersökningen. Vi 

gjorde bedömningen att åtta barn sammanlagt skulle räcka till vår mättnadspunkt för 

intervjuer och observationer. Efter att vårdnadshavarna gett samtycke kunde vi boka 

in tid och dag på förskolorna. Alla barn blev tillfrågade om de ville medverka i 

studien och alla barnen svarade ja. 

5.3 Genomförande  

Första steget var att kontakta förskolecheferna i respektive kommuner för att få 

godkännande till att kunna genomföra studien. Sedan kontaktades de tilltänkta 

förskolorna, när godkännande från förskolorna var klara lämnades informationsblad 

och samtyckesblanketter (bilaga 1) ut till vårdnadshavare. Utlämningen av 

informationsblad och samtyckesblanketter gjorde pedagogerna på respektive 

förskolor åt oss. Det var fyra barn som var mellan fyra och fem år gamla som var 

med i studien, inga pedagoger på respektive förskolor som var med under studien. Vi 

forskare var ensamma med barnen vid tillfälle A och B.  

5.4 För och efterintervju - Tillfälle A  

Första intervju- och aktivitetstillfälle var på den montessoriinspirerade förskolan en 

tisdag förmiddag ca klockan 10:00. Då bara den ena av oss var känd för barnen tog 

vi oss tid tillsammans så att vi kunde bekanta oss. Intervjuerna och aktiviteten med 
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efterföljande lek blev utförda i ett rum på deras förskola där barnen var vana vid att 

vara. För att videofilma användes en mobiltelefon som var satt i flygplansläge under 

hela tiden. Under intervjun filmade en av oss när barnen tittade igenom bilderna 

(bilaga 2) och svarade på frågorna (bilaga 3). I rummets ena sida var det en matta och 

där blev gruppintervjun utförd, mattan är barnen vana att ha samling runt och själva 

aktiviteten blev också utförd på mattan. Under aktiviteten blev mobiltelefonen 

placerad mittemot där utförande av aktiviteten för barnen var. 

  

I mitten på mattan placerades två papper med två olika bilder på varje papper, på ena 

pappret är det bild på en flicka och en man, där flickan håller i en sopsäck med 

pantburkar (bilaga 2). På nästa bild ser man flickan häller burkarna i en pantautomat 

och mannen är med som också håller i en sopsäck (detta kommer inte så tydligt fram 

på bilden). På andra pappret är det bild på ett pantkvitto och pantmärke med pant en 

krona och pant två kronor (bilaga 2). Materialet som vi på förhand hade gjort klart 

var en pantautomat och en fabrik, gjorda av papplådor. En leksakslastbil som hade 

olika funktioner som till exempel att öppna och stänga bakluckan, aluminiumfolie 

var också placerad där. 

 

 

                 

 

 

 

  Pantautomat (bild 1)  

Fabrik (bild 2) 
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 Lastbil (bild 3)   Pantburkar (bild 4) 

 

 

 

                
 

        

 

Aluminiumfolie (bild 5)  Pantsystemet (bild 6) 

 

Börjar med en gruppintervju med fyra barn där man vill ta reda på vad barnen har för 

förkunskaper om pantning av burkar och pantsystemet. Intervjuerna blev i en liten 

grupp för att barnen ska känna en trygghet tillsammans samt att vi som intervjuar ser 

till att alla barnen kommer till tals. Efter barnen var klara med att svara på frågorna 

för att se förkunskaper stoppades inspelningen med mobiltelefonen och forskaren tog 

fram materialet som var redan klart. Under aktiviteten blev mobiltelefonen placerad 

på en hylla mitt emot där aktiviteten blev arrangerad, fortfarande på i flygplansläge.  

Efter aktiviteten intervjuades barnen igen för att ta reda på vad barnen hade erfarit av 

aktiviteten om tekniska systemet om att återvinna burkar. När aktiviteten var klar 

blev det en efterföljande lek där barnen fick leka fritt med materialet, och forskarna 

tog ett steg tillbaka och observerade. Samma frågor som blev presenterade före 

aktiviteten blev presenterade igen efter den efterföljande leken. 
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5.5 Aktivitet med efterföljande lek - Tillfälle A 

Materialet som var med användes fysiskt för att visa barnen hur det tekniska systemet 

med pantsystem fungerar, från att man lämnar burken i automaten till att den blir 

transporterad till fabriken och därefter återvunnet till ny burk. Detta för att barnen 

lättare ska få se hur det går till i en helhet med återvinning samt varför man pantar. 

Vi använde oss av en mall (bilaga 4) då vi beskrev processen för barnen ordagrant 

samtidigt som vi visade med materialet hur processen var steg för steg. De barnen 

som under aktiviteten ville prova på själva fick utrymme för detta, men det var vi 

som visade och pratade mest under denna aktivitet.  Därefter fick barnen möjlighet 

att prova på själva då vi som forskare tar ett steg tillbaka för att se om barnen fick ett 

intresse samt vilka kunskaper barnen erfarit. 

  

Vid aktivitetstillfälle A på den montessoriinspirerade förskolan satt barnen på mattan 

runt materialet som var med och vid genomgången av hur burken går från 

pantautomaten till fabriken och tillbaka till butiken var barnen aktivt med att flytta 

på sopbilen och stoppa på en burk i pantautomaten. Barnen var också aktiva med att 

prata om vad som hände under aktiviteten. Efter genomgången tog barnen med eget 

initiativ över själva med materialet och de fick leka fritt med det. Medan barnen lekte 

fritt ställde vi frågor till barnen där de visade hur de har erfarit den strukturerade 

aktiviteten. Barnen fick leka så länge de hade intresset för det. Då barnen var klara 

med att leka fritt samlade de sig igen på mattan. Efter intervjun tackade vi för deras 

hjälp så fick de gå tillbaka till verksamheten. 

 

5.6 För- och efterintervju -Tillfälle B  

Intervju och aktivitetstillfälle B genomfördes på en traditionell kommunal förskola 

en måndag förmiddag ca klockan 9:30. Intervjuerna och aktiviteterna med 

efterföljande lek skedde i ett litet rum på förskolan som barnen är bekanta med, 

“datarummet” som de kallar det för är ett rum barnen är vana att få vara i när de ska 

få jobba med datorn. Barnen här är lite bekanta med en av oss dock blev det här ingen 

tid för att bekanta sig före vi började med intervjuerna. I rummet fanns det ett bord 

som fyra barn satt runt och en forskare. För att videofilma användes en mobiltelefon 

som var satt i flygplansläge under hela tiden. Den ena av forskarna filmar under hela 

tiden intervjuerna, aktiviteten och efterföljande lek pågår. Den som filmar står i ett 

hörn av rummet och filmar. Började här också med en gruppintervju med fyra barn 

för att ta reda på vad barnen har för förkunskaper om pantning. Samma två papper 

med två bilder på varje papper blev framlagd inför barnen som de skulle titta på 

(bilaga 2). Samma material som vid tillfälle A var med. 
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5.7 Aktivitet med efterföljande lek - Tillfälle B 

Vid andra aktivitetstillfälle på en traditionell kommunal förskola satt barnen runt ett 

bord där materialet som var med stod utplacerade uppe på bordet, och vid 

genomgången av hur burken går från pantautomaten till fabriken och tillbaka till 

butiken tittade barnen på vad som blev visat. Barnen pekade på fabriken och körde 

lite med sopbilen, annars tittade barnen mest bara på. Barnen pratade inte så mycket 

under denna aktivitet. Efter genomgången fick barnen leka fritt med materialet, nu 

blev dock materialet flyttat ned på golvet för att få bättre plats. Sen gjorde vi på 

samma sätt som i tillfälle A. 

5.8 Insamlad data  

 

Alla intervjuer och aktiviteter blev filmade med mobiltelefon i flygplansläge och 

mobiltelefonerna var i flygplansläge tills det inspelade materialet blev fört över till 

en dator och ett USB-minne. Datorn är inte uppkopplad till en molntjänst så inget av 

material ska kunna komma ut till obehöriga. När intervjuer och aktiviteter var klara 

åkte vi hem och förde över materialet, sedan började vi att titta igenom filmerna 

tillsammans.  

 

6 DATABEARBETNINGSMETOD 

Nu började analysen och tolkningen av den kvalitativa data som har blivit insamlad 

där det kommer att bearbetas texter samt filmer från undersökningen. Efter allt var 

insamlat och vi hade tittat tillsammans på filmerna direkt efter vi hade kommit hem, 

delades filmerna upp mellan oss. Delningen blev den förskola man redan var lite känd 

med, både intervjuer och aktiviteter tittade vi då på. Sedan började transkriptionen 

av intervju och aktiviteterna. Databearbetning har utgått från insamlade aktiviteter 

och intervjuer, som ligger till grund för resultatet. Syftet är att få syn på vilka 

kunskaper om tekniska system som barn tar till sig mellan fyra till fem år vid en 

aktivitet om pantsystemet. Data analyserades genom en analysmodell inom 

fenomenografi som studien har tagit delar av. Fenomenografi har en analysmodell på 

sju steg som följer hela analysprocessen (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Analysmodellen har vi utgått ifrån i våra intervjuer och aktiviteter. I först steget 

bekantade vi oss med materialet genom att transkribera och läsa intervjuerna flera 

gånger så vi kände materialet väl. I andra steget gjorde vi en kondensation, då vi 

analyserade de mest betydelsefulla uttalanden i intervjuerna som vi klippte ut i 

stycken. Genom att använda oss av papper så har vi bekantat oss även fysiskt, samt 

att vi fick en överblick över materialet. Vi hade hela tiden studiens frågeställning i 

tanken för att klippa ut stycken som var relevanta till studien. I tredje steget jämförde 

vi de olika passager där vi tittade på likheter och skillnader i intervjuerna. Här 
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försökte vi se skillnader på ett ytligt sätt för att upptäcka likheterna. Här började vi 

kategorisera olika begrepp som barnen använde i undersökningen. Fenomenografi är 

att urskilja skillnader eller variationer mellan uppfattningar, där man bör leta efter 

likheter också skriver Dahlgren och Johansson. Fjärde steget i modellen grupperas 

skillnader och likheter. Här samlade vi stycken i grupper där vi relaterade dem med 

varandra. Efter hand hade vi fått fem kategorier som utgick från vår undersökning 

om tekniska system. I femte steget artikulera vi kategorierna genom att titta på 

likheterna. Genom att vi utgick från vår frågeställning såg vi likheter i de olika 

kategorierna. Här drog vi en gräns mellan de olika uppfattningarna, där vi bestämde 

oss för hur stor variation inom en kategori ska vara utan att det blir en ny kategori. I 

sjätte steget fick vi tre kategorier som namngavs utifrån de mest signifikanta i 

intervjuerna, de bestod av komponenter, samband och människans påverkan. Då 

framträder vad intervjun handlar om samt att man ser skillnader i motivet till studien. 

Här gäller det att ha en känsla hur man uppfattar något. I sjunde steget kommer en 

kontrastiv fas, där vi granskade alla passager och titta på om de kunde få plats i flera 

kategorier. Genom att jämföra dem med varandra kunde vi se om passager passar i 

fler än en kategori. Här ska kategorierna vara uttömmande. I detta moment blir 

kategorierna färre då de förs ihop med varandra. Redan i sjätte steget kunde vi se 

vilka kategorier som passade vår studie. Resultatet kallas för utfallsrum, genom att 

kategorier tillsammans med andra kategorier bildar det ett utfallsrum. Passagerna 

bildar ett mer kärnfullt citat som symboliserar de olika kategorierna (Dahlgren & 

Johansson, 2015).  

 

Vid studiens aktiviteter med efterföljande lek var det fokus med hjälp av film som är 

en ganska ny teknik och ett kraftfullt sätt att samla data på. Filmning blir ett specifikt 

medel för nära observation och dokumentation, där man lättare kan få se gester, 

kroppshållning, tonfall, ansiktsuttryck och användningen av fysiska artefakter 

(Derry, et.al., 2010). Vid analys av videodata skiljer man mellan induktivt och 

deduktivt tillvägagångssätt. Induktiva tillvägagångssättet används när filmningen 

som är insamlad är redigerad och när det undersöks är det med breda frågor i åtanke 

och utan orienteringsteori. Man börjar betrakta det insamlade materialet i sin helhet, 

sedan betraktar man den i en större omfattning. Detta ska hjälpa forskaren till djupare 

analyser, där också de verbala och icke verbala konversationer som transkriberas blir 

en viktig del av analysen. Deduktiva tillvägagångssättet är när forskaren har en stark 

teori med tydliga forskningsfrågor. Identifiera eller skapa en lämplig samlad 

videoproduktion är vad deduktiva metoder involverar, och för att undersöka de 

specifika forskningsfrågorna behövs det systematisk provtagning med (Derry, 

et.al.,2010).  I vår studie använde vi oss av ett induktivt tillvägagångssätt där vi kunde 

analysera videodata som samlades in brett utan en stark koppling till en teori. Med 

detta tillvägagångssätt kunde vi se de verbala och icke verbala uttrycken och få svar 

på vår frågeställning.  
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6.1 Etiska principer 

Som forskare måste man känna till de regler och forskningsetiska principer som 

gäller och hur man ska förhålla sig till dessa. Löfdahl (2015) menar att 

forskningsetiska frågor handlar om hela forskningsprocessen från val av 

forskningsuppgift till resultat. Personuppgifter ska inte kunna spåras till en viss 

person eller namn på platser och förskolor. Som forskare får man inte påverka barn 

eller personal på förskolan psykiskt eller fysiskt skriver Löfdahl. I undersökningen 

har vi utgått från fyra etiska principer som även gäller samhällsvetenskapliga studier, 

dessa etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2008). Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera samtliga personer om undersökningens syfte. 

Personerna som deltar ska ge sitt samtycke samt informeras där de får information 

att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan även om 

de har gett sitt samtycke till att delta. De ska även informeras om vilka moment som 

ingår i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att personerna som ska delta i 

undersökningen har rätt att själva bestämma om de vill vara med eller inte i 

undersökningen.  Om barn deltar i undersökningen så krävs det att vårdnadshavare 

eller förälder godkännande att deras barn deltar. Konfidentialitetskravet innebär att 

alla uppgifter ska behandlas under största möjliga konfidentialitet, alla 

personuppgifter ska förvaras så inte obehöriga kan komma åt dem. Nyttjandekravet 

innebär att alla uppgifter om enskilda personer endast ska användas till forskningens 

beskrivna ändamål.  

 

Först kontaktade vi förskolecheferna för att få en tillåtelse till att göra 

undersökningen där de blev informerade om syfte. Informationsbrev samt 

samtyckesblankett skickades ut till alla vårdnadshavare där det blev förklarat vad 

undersökningen gick ut på (Se bilaga 1). Vårdnadshavarna fick information om att 

man när som helst kan återkalla sitt samtycke utan anledning samt information om 

personuppgiftslagen där vårdnadshavarna har rätt att ta del av hur deras barns 

uppgifter hanteras och att alla uppgifter kommer att behandlas så barnet blir anonymt 

och inte kommer att identifieras. När vi har fått in alla samtyckesblanketter så kunde 

vi genomföra undersökningen. Barnen informerades om att vi skulle filma 

intervjuerna och observationen innan vi började vår undersökning, vi förklarade för 

barnen att de när som helst kunde säga nej till sitt samtycke eller sätta upp handen 

om de inte vill delta. Barn kan ha svårt att säga nej med ord om de inte vill delta i 

undersökningen och vi som forskare var extra lyhörda och uppmärksamma på om 

barnen visade att de inte vill vara med. Enligt Löfdahl (2015) kan man inte förlita sig 

på att barn ger sitt samtycke genom att säga ja eller nej, barn kan visa på andra sätt 

än det verbala språket för att dra sig ur undersökningen. All data har raderats från 

mobilen och förts över till datorn samt USB-minne som förvarats av oss forskare där 

ingen obehörig har kunnat komma åt. All datainsamling kommer att förstöras efter 

att examensarbete är godkänt och klart.  
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6.2 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet säger något om hur tillförlitlig datainsamlingen är och vilken data som 

innefattas i studien. För att testa reliabiliteten från en undersökning kan man göra om 

datainsamlingen för att se om resultat blir samma eller om det blir ett nytt resultat. 

Mätningarnas och måttens följda riktning och pålitlighet är det reliabilitet handlar om 

i grunden. Bedömningen om de slutsatser som genererats från en undersökning 

hänger ihop eller ej är vad validitet går ut på. Validitet innebär om en eller flera 

indikatorer som ska mäta ett begrepp verkligen gör det, mäter begreppet rätt 

(Bryman, 2008). LeCompte & Goetz (refererad i Bryman, 2011) skriver om 

reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning och de skiljer följande begrepp, extern 

reliabilitet och intern reliabilitet. Där den externa reliabilitet är svår att uppfylla för 

att upprepa en undersökning i en social miljö är svårt, då det inte går att frysa en 

situation eller göra exakt lika. Intern reliabilitet går ut på att komma överens om hur 

man ska tolka det man ser och hör när man är flera personer i ett forskarlag. Giltighet 

eller trovärdighet är validitet, och data man samlar är inte själva verkligheten den är 

en representation av den (Christoffersen & Johannessen, 2012). Validiteten blir då 

om undersökningens omfattning verkligen undersöker syftet som studien har.  

 

Studiens validitet är relativt hög då observationerna och intervjuerna svarar på den 

frågeställning som studien har. Bryman (2008) skriver om att extern validitet är den 

utsträckningen resultaten kan generaliseras till andra situationer och miljöer. Den 

externa validiteten i vår studies resultat blir ur den synvinkel låg då studien har blivit 

genomfört med få individer och kan inte svara för andra miljöer än den studien 

befann sig i. Vår studie omfattar extern reliabilitet som är hög då den miljön som 

undersökningen med barnen blev gjord kommer vara svår att efterlikna. Barnens 

interaktion med varandra och materialet blir svår att få till med andra individer. 

Tolkningen som är gjord av filminspelningarna där vi har intervju och aktiviteterna 

är gjorda av oss. Då finns det möjligheter för en annan tolkning om någon annan 

skulle ha tolkat materialet och det är då med på att påverka resultatet. Studien här 

omfattar också intern reliabilitet då vi är två som tolkar filminspelningarna och detta 

arbetssätt är med på att stärka reliabiliteten i undersökningen.  

 

7 RESULTAT 

Resultatet utgår ifrån intervjuerna samt observationerna. I denna del presenteras olika 

kategorier indelade i för-intervju, aktivitet med efterföljande lek och efter-intervju. 

Intervjuerna och aktiviteterna är från två olika förskolor vid två olika tillfällen. 

Barnens namn är fiktiva i undersökningen där de tilldelats bokstaven A som är första 

bokstav i sitt namn tillhör intervju- och aktivitetstillfället A och är från 

montessoriförskola. Barnen som har tilldelats bokstaven B som första bokstav i sitt 
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namn tillhör intervju- och aktivitetstillfället B och är från den traditionella förskolan 

(tabell 1). Barnen har fått namn oavsett kön, då studien tittar på barnen som en grupp 

och inte könet på barnen. Samtliga barn var fyra och fem år, och alla barnen har 

deltagit vid intervjuer och aktivitet, dock var det ett barn som drog sig undan vid 

efterföljande lek. Detta påverkar dock inte resultatet då barnet deltar i efter-intervjun 

genom att svara på frågorna. Vissa barn uttrycker sig mindre verbalt med ord än 

andra, men detta påverkar inte resultatet då även barns görande är av stor vikt i 

studien.   

 

Tillfälle A för-intervju tog sammanlagt 9 minuter 54 sekunder. Efterföljande lek tog 

9 minuter och 35 sekunder. Efter-intervju tog 4 minuter och 27 sekunder.  

 

Tillfälle B för-intervjun tog 1 minut och 47 sekunder. Efterföljande lek tog 10 

minuter. Efter-intervjun tog 3 minuter 17 sekunder.  

 

  

Tabell 1 Deltagare studie  

Förskola A Förskola B 

Alice  Bella 

Anna Benny 

Anton Bonnie 

Arvid Bosse 

 

7.1 Kategori 1 Komponenter  

Förintervju  

 

Forskaren visar barnen på fyra bilder, bilderna visar en pantautomat, pantburkar, 

kvitto samt pantmärke (Se bilaga 2). Alice, Anna, Arvid och Anton lutar sig fram och 

tittar på bilderna. Forskaren säger till barnen att de ska titta noga på bilderna och 

berätta vad de ser. Alice tittar på bilderna och säger “Man ska återvinna”. Anton 

pekar på bilden som visar pantautomaten och säger att man ska slänga. Anton 

använder inte begrepp som återvinna utan säger att det ska "slängas” då han ser 

pantautomaten, han visar dock en kunskap om att man ska slänga burkar. Alice tittar 

på samma bild och säger ”Här slänger man burkar” och pekar på burkarna “här 

slänger man plastflaskor” och pekar på flaskorna som finns på pantautomaten. Anton 

pekar på bilden som visar burkar och flaskor och säger “Här slänger man den här” 

Arvid och Anna sitter tysta men är med och tittar på bilderna. Alla barnen visar ett 

stort intresse för att titta på bilderna. I ovanstående situation använder Alice 
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begreppet återvinna självständigt utan att imitera någon annan när hon ser 

pantautomaten. Barnen visar en kunskap om pantning genom att de känner igen 

pantautomaten som visas på bilden. Barnen förstår att man ska slänga burkar i 

automaten och att man återvinner genom att panta. Alice visar även en förståelse för 

sortering genom att hon pekar på bilden och säger här slänger man burkar och här 

slänger man plastflaskor. Forskaren frågar barnen om de vet vad burkarna är gjorda 

av. Anna svarar “plast” och Arvid säger “Jag tror de är gjorda av betong”. Anton 

tittar på bilderna och säger” Plast som är röd” Här förklarar barnen vad de tror att 

burkar är gjorda av. Barnen har endast sett på bilderna (Bilaga 2) i för-intervjun. 

 

Bella, Benny, Bosse och Bonnie sitter runt bordet och tittar på bilderna av 

pantautomat, pantburkar, pantkvitto och pantmärke (bilaga 2). Forskaren ber barnen 

titta noga på bilderna och säga vad de ser på bilderna, barnen lutar sig fram över 

bordet så de ser bilderna bättre. Bosse svarar snabbt när han ser bilden där 

pantburkarna är i en sopsäck “slänger skräp”, de andra barnen säger då efter Bosse 

“Ja, slänger skräp”.  Barnen tittar sen på den andra bilden där pantautomaten är med 

då säger Bella “pantar”, Benny säger rätt efter Bella “pantar”. Bonnie tittar på 

bilderna med ett intresse och nickar med huvudet när de andra barnen säger något, 

men själv säger hon inget under samtalet. Alla barnen tittar på bilderna med ett stort 

intresse genom att de tittar och pekar på bilderna. Barnen visar här en erfarenhet och 

viss kunskap av pantsystemet då de använder begreppet panta när de ser bilden på 

pantautomaten. Forskaren frågar barnen om de vet vad burkarna är gjorda av. Barnen 

tittar fortsatt på bilderna och tittar lite på varandra för Bonnie svarar försiktigt “nej”, 

då svarar Bella och Bosse också “nej” och Benny säger “pant”. Benny visar ej en 

förståelse av vad burkarna är gjorda av. Bonnie, Bella och Bosse visar inte att de har 

en kunskap om vad burkarna är gjorda av. Barnen har endast sett på bilderna (bilaga 

2) i för-intervjun. 

 

Efterföljande lek 

 

Efter att forskaren visar barnen på en aktivitet om pantsystemet (bilaga 4) följer en 

efterföljande lek. Anna tar en burk som ligger på golvet och går mot pantautomaten 

“Ok jag slänger den här och pantar den nu” säger hon samtidigt som hon lägger 

burken i pantautomaten. Hon öppnar automaten och plockar ur burken. Anton tar en 

burk och tittar i den. Alice tar lastbilen “Nu ska jag åka och återvinna den här” säger 

hon samtidigt som hon lägger en burk i lastbilen och kör lastbilen på mattan. I 

ovanstående situation visar barnen ett intresse för aktiviteten genom att barnen 

fortsätter använda materialet i den fria leken, där även barnen använder ord och 

begrepp som förekommer i aktiviteten. Anna använder begrepp som panta när hon 

tar en burk och lägger den i pantautomaten. Alice använder begrepp återvinna när 

hon säger att hon ska åka och återvinna när hon lägger en burk i lastbilen. Alice och 

Anna använder begreppen återvinna och panta i deras lek utan att imitera något 

annan. Anton och Alice tittar i pantautomaten. Forskaren frågar barnen om de vet 
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vad som händer i pantautomaten. Alice svarar att burken blir tillplattad. Forskaren 

fortsätter fråga om de vet vad som händer innan den blir tillplattad. Alice svarar “Ja 

det finns ett märke så den vet att den kan pantas” samtidigt som hon pekar på burkens 

streckkod. Här visar Alice att hon har fått en förståelse för vad streckkoden på burken 

betyder.  

 

Barnen i B-gruppen har flyttat sig från bordet och ned på golvet där barnen leker en 

efterföljande lek med artefakterna som ingick i aktiviteten. Under leken visar barnen 

hur vissa av delarna i pantsystemets process fungerar. Benny visar en förståelse av 

sambandet mellan några av komponenterna genom att han stoppar in burken i 

öppningen på pantautomaten och sedan tar han tomburken över till lastbilen där han 

provar att få plats med den. Bosse som leker med lastbilen backar undan när Benny 

kommer med tomburken och Bosse säger “Ska den få plats med burken här”? Benny 

visar förståelsen med att han måste panta en burk, stoppar då den i pantautomaten, 

och visar också att efter pantautomaten kommer lastbilen för att frakta tomburkarna 

vidare till fabriken. Alla barnen sitter nu runt fabriken och barnen lutar sig fram för 

att titta in i fabriken. Bella tar den tillplattade burken och tillsammans med Bonnie 

puttar de in tomburken i pantautomaten, Bella säger “nu blir den platt”. Bonnie tar ut 

tomburken och vill att den ska vara i lastbilen och ger tomburken till Bosse som leker 

med lastbilen och kör den till fabriken. Bella och Bonnie visar att de har en förståelse 

av tomburken och pantautomatens samband och Bella förstärker detta med att säga 

att den blir platt när burken kommer in i pantautomaten. Bonnie visar vidare en 

kunskap om sambandet då hon vill att tomburken ska in i lastbilen efter 

pantautomaten. Bosse uttrycker inger verbalt i denna situation men med hans 

görandet visar han en förståelse för att när tomburken kommer i lastbilen ska den 

vidare till fabriken. 

 

Efterintervju 

 

Barnen i A-gruppen får återigen titta på bilderna som de fick se i för-intervjun (bilaga 

2). Forskaren ställer samma frågor som i första intervjun (bilaga 3). Alice, Anna och 

Anton sätter sig ner och tittar på bilderna. Arvid ligger i en soffa som står i rummet 

medan forskaren lägger bilderna på golvet och säger till barnen att de ska titta på 

bilderna och berätta vad de ser. Alice lägger sig ner på golvet och säger “De slänger 

burkar”. Arvid ligger i soffan men är ändå med och svarar på frågorna i intervjun. 

Forskaren fråga barnen vad som händer med burken efter den har lämnats i 

pantautomaten. Arvid svarar “Den blir platt, sedan fyller de i Cola igen och tar den 

till affären”. Anton ställer sig upp och står på ett ben sedan sätter han sig igen och 

tittar på bilderna. När barnen intervjuas efter aktiviteten visar barnen en förståelse 

för pantsystemets olika delar och dess samband. Forskaren frågar barnen om de vet 

vad burkarna är gjorda av. Alice och Anton tittar på bilderna och Alice svarar 

“metall”. Anton nickar och tittar på forskaren. Här visar Alice att hon har utvecklat 

sin förståelse för vad materialet på burken är, där hon svarar att burken är gjord av 
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metall. Arvid ligger i soffan och Anna ligger på golvet och säger inget. Här visar 

barnen med sitt kroppsspråk att de är trötta och tappat intresse.  

 

Barnen i B-gruppen får igen titta på samma bilder från för-intervjun (bilaga 2) och 

får samma frågor från forskaren. Bella, Benny, Bosse och Bonnie sitter runt bordet 

och forskaren ber barnen titta på bilderna och berätta vad de ser. Bonnie säger “pantar 

burkar” och pekar på bilden med pantautomaten. De andra barnen säger inget men 

nickar med sina huvuden. Forskaren frågar barnen vad som händer med burken efter 

den har lämnat pantautomaten Bella säger “plattas”, Benny säger “får pengar”. 

Forskaren frågar sen vad som händer efter den plattas, Bosse säger “blev en ny en”. 

Här uttrycker barnen sig mera verbalt med ord än på för-intervjun. Barnen använder 

begrepp som visar en förståelse för bilderna på pantautomaten. Forskaren frågar 

barnen igen om de vet vad burkarna är gjorda av. Barnen vrider lite på sig och tittar 

på varandra tittar sen på forskaren så räcker Bella upp handen och samtidigt säger 

“pant”. Då nickar resten av barnen med huvudet. Vid denna situation säger inte 

Benny pant men Bella som visar att hon har fått en viss kunskap om vad burken är 

gjord av. Nu har barnen börjat vrida sig på stolen och började småprata lite med 

varandra. Barnen visar nu med sitt kroppsspråk att intresset inte är i den situationen 

mer.   

 

 

7.2 Kategori 2 Samband 

Förintervju 

 

Under för-intervjun visar barnen att de har en tidigare erfarenhet för pantsystemet, 

detta visas genom att barnen fick en fråga vad som händer med burken när man har 

stoppat den i automaten (bilaga 3). Alice visar med sina händer hur man plattar till 

burken och säger “De plattar till dem sen kommer det till en maskin som gör nya 

burkar sen häller de i cola och så”. Anna tittar på Alice och nickar. Här visar Alice 

att hon har kunskaper om att burkar plattas till efter man stoppat dem i 

pantautomaten, hon visar även kunskaper om att burkar kommer till en maskin som 

göra nya burkar som fylls på med cola. Anna visar ett intresse för vad Alice säger 

genom att hon nickar och tittar på Alice. Alice visar även en förståelse för samband 

mellan komponenterna när hon uttrycker att burken blir platt och att burken återvinns 

till en burk som fylls med cola. Forskaren visar bilden på pantkvittot. Anna pekar på 

kvittot och säger “panta”. Arvid lutar sig fram och tittar på bilden “Jo jag har sett det 

förut, den får man när man har pantat” säger han. Här visar barnen en viss förståelse 

mellan sambanden mellan komponenterna i systemet. Anna säger “panta”. Arvid 

uttrycker att han har sett ett pantkvitto tidigare där han även visar en erfarenhet av att 

man får ett kvitto efter man har pantat. Forskaren berättar för barnen att man får 

pengar när man lämnar burkar i automaten. Arvid tittar på forskaren och säger “Men 
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pappa får inga pengar”. Forskaren pekar på pantmärket på bilden och frågar barnen 

om de vet vad det är för något. Alice svarar “återvinner”. Alice använder självmant 

begreppet återvinna utan att imitera någon när hon ser pantmärket, här visar hon en 

viss kunskap om pantmärkets betydelse. Anton och Anna tittar på bilden men säger 

inget. Här visar Anton och Anna ett intresse för bilderna men säger inget verbalt med 

ord som visar om de har en kunskap om pantmärket. Arvid tittar på forskaren och 

säger “återvinner”, han tar pappret och börjar läsa “P.A.N.T, pant står det”. Här 

använder Arvid samma begrepp som Alice, därefter börjar han läsa på bilden där det 

står pant.  

 

Forskaren frågar barnen i B-gruppen om det vet vad som händer när man pantar i 

pantautomaten. Bella säger “då förvandlas det till något annat”, här visar hon en viss 

kunskap att när man pantar tomburken så blir den till något annat. Forskaren pekar 

på bilden av pantkvittot och frågar barnen om de har sett det förr. Benny och Bella 

säger “nej” medan Bosse och Bonnie inter verbalt säger något men är intresserade av 

att titta på bilden.  Forskaren frågar sedan om barnen har pantat förr. 

Barnen uttrycker tydligt att de alla har pantat förr, men de visar ingen förståelse när 

de ser på bilden av pantkvittot. Forskaren förklarar för barnen att när man stoppar 

tomburken i pantautomaten så får man ett pantkvitto med pengar.  Bonnie säger “då 

får man pengar” och pekar så på bilden med pantautomaten. Bonnie visar här en viss 

kunskap att pantautomaten gör att man får pengar. Då barnen får se ett pantmärke 

uttrycker de verbalt att de inte vet vad det är, men efteratt de har fått tänka till lite 

säger Bella “en som gör att man får pengar”. Barnen visar att de har en viss kunskap 

om några av artefakternas funktion. 

 

Efterföljande lek 

 

Alice plockar fram burken ur lastbilen samtidigt som hon säger “Man ska lägga 

burken här”. Hon stoppar in den i pantautomaten. Därefter öppnar hon pantautomaten 

och säger “Så är den platt”. Så lägger man den här”. Alice lägger den i lastbilen och 

kör runt ett varv på mattan sedan kör hon fram till fabriken och tar fram burken ur 

lastbilen och lägger in den i ena änden på fabriken. Alice sträcker in handen i andra 

änden ur fabriken och tar fram aluminiumfolien. Hon rullar ihop folien och lägger 

den i lastbilen. Därefter kör hon runt ett varv på mattan och plockar ur folien ur 

lastbilen och går fram till pantautomaten där den fyllda burken ligger. Sedan tar hon 

fram den fyllda burken och säger “Så blir det en ny”. Hon visar upp burken i luften 

för forskaren. I ovanstående situationer visar Alice sambandet mellan de olika 

komponenterna, genom att visa med burken hur den förflyttas mellan de olika 

artefakterna. Hon förstår att burken blir platt efter den varit i pantautomaten när hon 

säger att den blir platt. Alice visste att burken ska ligga i lastbilen och köras till en 

fabrik, där burken blir till tunn plåt. Hon visar en förståelse för att burken måste till 

en fabrik som måste smälta burkarna till tunn plåt, genom att stoppa in burken i ena 

änden av fabriken och sedan tar hon ut folien som hon sedan lägger i lastbilen. Alice 
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visar genom att köra ett varv med lastbilen att hon förstår att lastbilen måste åka med 

burkarna eller folien för att komma till fabrik. Alice visste att efter folien blir det nya 

burkar genom att hon hämtar en fylld burk som hon visar upp för forskaren och säger 

att den blir ny.  

 

Barnen i B- gruppen visar Bella, Benny, Bonnie och Bosse ett samspel då de hjälper 

varandra med att få en förståelse om de olika delkomponenterna. Bella säger “hallå, 

vart är den platta”? Benny svarar “Den platta är här inne”, och tittar in i sopbilen. 

Benny håller en burk vid öppningen till pantautomaten och frågar de andra “ska jag 

lägga den här inne”? Bonnie och Bella svarar “Ja”, medan Bosse hjälper till att leta 

upp tomburken till Bonnie. “Den är här i lastbilen” säger Bosse och ger sedan burken 

till Bonnie. De uttrycker sig med vissa begrepp och hjälper varandra med att svara 

på frågor och visa för varandra. Bella provar att få kontakt med de andra barnen 

medan hon utför samband mellan olika komponenter. Bella visar att hon har en 

förståelse för förhållandet mellan några olika komponenter och hon verbalt uttrycker 

sig med “Hallå” för att få en reaktion. Trots att ingen svarade Bella när hon säger 

“Hallå” fortsätter hon ändå med att visa sin förståelse och kunskap genom sitt 

görande. 

 

 

 

Efterintervju 

 

I ett annat exempel får barnen i A-gruppen återigen titta på bilderna som visar 

pantkvittot (bilaga 2). Arvid ligger i soffan och svarar “Ett pantkvitto som man får 

när man pantat, man lämnar den i kassan och får pengar”. Här visar Arvid en större 

förståelse än vid för-intervjun då han säger att man får kvittot när man pantar, men 

uttrycker att pappa inte får pengar. Forskaren frågar barnen vad pantmärket på burken 

betyder. Alice svara snabbt “För att de kan återvinnas”. Här visar Alice en förståelse 

för vad pantmärket på burken betyder genom att hon använder begreppet återvinner, 

där hon förstår att när burken har ett pantmärke så kan de återvinnas. 

 

Barnen i B-gruppen får också frågan om vad som hände med burken när den kom in 

i pantautomaten i efter-intervjun. Då svarar Bonnie “får pengar” medan Benny säger 

“plattas”. Bonnie visar också i efter-intervjun att hon har en kunskap om att man får 

pengar när man pantar. Forskaren frågar barnen om de kommer ihåg vad som händer 

efter burken har blivit plattat. Bosse svarar “blev en ny en”. Forskaren frågar om det 

hände något före burken blev en ny burk, eller om den platta burken blir en ny burk 

direkt. Då svarar Bosse “nej”, Bonnie “Nej sen”. Bosse och Bonnie visar en förståelse 

att burken inte går från platt till en ny burk direkt, men det uttrycker inte verbalt vad 

som händer där emellan.  Bella säger inget i denna situationen men sitter och lyssnar 

på de andra barnen.  
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7.3 Kategori 3 Människan påverkan  

Förintervju 

 

Forskaren frågar barnen i A-gruppen varför pantar man burkar (bilaga 3). Arvid säger 

“För att jorden inte ska bli sjuk”. Arvid berättar att han och hans mamma har sett 

massor av skräp när han varit ute och gått. Arvid berättar att han har plockat upp det 

“Jag tog upp skräpet och slängde det”. Arvid visar att han har tidigare erfarenheter 

av att ta upp skräp i naturen genom att han säger att de har plockat upp skräpet och 

slängt det. Anton tittar på Arvid och säger “När min katt kissar och bajsar tar vi upp 

det”. Anton tänker på sin katt när han hör Arvid som har tagit upp skräp från marken 

och förknippar det med när de tar upp efter katten. Forskaren frågar barnen om det 

finns någon mer som sett burkar i naturen. Alice svarar att hon också har sett burkar 

när hon har varit ute och gått. Forskaren frågar om barnen vet vad som händer om 

burkarna om de får ligga kvar i naturen. Anna svarar att man kan skära sig. Arvid 

säger “Ett djur kan komma och trampa sönder den och skära sig i foten och inte gå 

längre”. Alice berättar att glas kan gå igenom foten och att Anton har fått en spik i 

foten. Arvid förstår att djur kan skära sig om det ligger glas i naturen och visar av 

egna erfarenheter att Anton har fått spik igenom foten. Alice berättar att hon och 

hennes mamma har varit ute och gått och att det låg burkar slängda på marken, men 

att man inte får ta upp skräp från marken, ”man får inte ta upp skräp från marken för 

då kan man få bakterier”. Forskaren frågar vad barnen gjorde med skräpet som de 

tog upp. Arvid berättar att de hade lagt det i en soptunna och om det inte skulle finnas 

någon soptunna i närheten så tar de med skräpet hem och slänger det.  Forskaren 

frågar barnen om de vet vad som händer med burken i naturen om den får ligga kvar. 

Anna svarar ”Det kan börja brinna om det är glas”. Här visar Anna att hon vet att det 

kan börja brinna om det ligger glas i naturen. Anton berättar att elden kommer och 

att han har två ambulanser hemma. Alice berättar att polisen kan komma och att man 

får betala böter om man slänger skräp i naturen. Arvid säger ” Man får betala pengar 

också”. Här visar Alice och Arvid att de har förstått att det inte är tillåtet att slänga 

skräp i naturen då de berättar att polisen kan komma.  Barnen visar att de har tidigare 

erfarenheter av att det finns skräp i naturen och att vissa av barnen har tagit upp 

skräpet medan andra inte har tagit ta upp det, då man kan få bakterier av skräp, här 

visar tydligt vilka tidigare erfarenheter barnen har.  Barnen förklarar att man inte ska 

slänga skräp i naturen och att det är straffbart då de säger att polisen kommer och att 

man får betala böter. 

 

Barnen i B-gruppens kunskaper om burken i naturen kommer tydligt fram i för-

intervjun då barnen svarar att det är dåligt om burken stannar kvar i naturen och de 

alla har sett burkar ligga i naturen. Benny säger “jag har sett det. Djur kan bli skadat”. 

Då svarar Bonnie han “Ja” och det är dåligt om djur blir skadat”. Här visar de kunskap 

om att slänga en burk i naturen är dåligt för naturen samtidigt som de har en kunskap 
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om att burken kan också skada djuren i naturen. Bella säger “tänk om en liten råtta 

springer in i burken och blir instängd”.  

 

Efterföljande lek 

 

I A-gruppen väljer Anton att inte visa hur sambanden mellan de olika 

komponenterna, då han väljer att lägga djur istället i pantautomaten och lastbilen. 

Anna visar en förståelse för samband mellan burk och pantautomat genom att hon 

hindrar Anton genom att säger att man inte kan återvinna djur. Anna säger. “Nej man 

kan inte återvinna djur”. Alice visar en förståelse att pantautomaten kan gå sönder 

om man slänger djur i den då hon plockar ut djuren ur lastbilen och säger att maskinen 

kan gå sönder. Anton visar en förståelse för sambanden efter att de andra barnen 

säger till honom att djur inte ska vara i lastbilen och pantautomaten. Därefter lägger 

han djuren på pantautomaten istället. Senare i leken tar Anton den platta burken och 

stoppar den i automaten sedan den hela burken, han skrattar och tittar på oss där han 

visar tummen upp. Här visar Anton att han har fått förståelse för komponentens 

funktion genom att han tar burkarna i pantautomaten istället för djur. Anton visar sin 

förståelse genom sitt görande då han inte verbalt uttrycker sig med ord.  

 

Benny i B-gruppen har lastbilen och provar att få ur något som är löst inne i lastbilen, 

välter den på sidan så det ska komma ur. Då kommer det ut från öppningen bak på 

lastbilen pärlor, en pärla ser ut som en nyckel. Benny säger “kolla en nyckel”. Bosse 

blir intresserad och går över till Benny och säger “nyckel?! Till vad”? Forskaren 

säger att nyckeln kanske är till fabriken. Bosse viskar till Benny “nej det är inte 

nyckel till fabriken”. Här visar Bosse och Benny att de vill leka en egen lek med 

nyckeln. Bella och Bonnie sitter och leker med pantautomaten. Forskaren frågar 

barnen om de vet vad som händer inne i pantautomaten. Bonnie säger “burken 

plattas”. Forskaren fortsätter att säga att burken läses av en streckkodsläsare innan 

den plattas. Bella tittar på burken och säger “den här”. Här visar Bella att hon har fått 

en större kunskap var streckkoden på burken sitter.   

 

Efterintervju 

 

I efter-intervjun får barnen i A-gruppen titta på bilderna och får frågan vad 

pantmärket på burken betyder (bilaga 3 och 4). Anna, Alice och Anton ligger på 

golvet och tittar på bilderna men säger inget. Här visar barnen att de har blivit trötta 

och tappat intresse för intervjufrågorna. Arvid ligger i soffan och säger “Med den 

runda ringen som går runt och runt”. Arvid fortsätter “De sitter på burkarna, de 

betyder snurra runt”. Här visar Arvid en förståelse genom att han vet att pantmärket 

sitter på burkarna och att pantmärkets symbol visar en ring som snurrar runt.  

 

Forskaren visar återigen på pantmärket till barnen i B-gruppen i efterintervjun och 

berättar för barnen att märket betyder återvinna, att den blir ny igen. Alla barnen tittar 
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intresserat på bilden med pantmärket (bilaga 2) och alla barnen nickar samtidigt som 

de säger “ja”. Benny säger “det märket såg vi förut”. Här visar Benny att han fått en 

större erfarenhet av pantmärket. Forskaren frågar barnen om det är bättre att återvinna 

än att göra en ny burk.  Bosse säger “ja” och Bonnie säger “ja, återvinna är bra”. 

Barnen säger inte självmant att de förstår vad återvinna betyder, utan de imiterar 

forskaren. Här visar inte barnen att de har fått någon förståelse för återvinning.  
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Val av metoder utgick från studiens syfte där vi ville undersöka fyra till femåringars 

tidigare kunskaper om, samt hur de tar till sig kunskap om ett tekniskt system- i en 

strukturerad aktivitet. Studien svarar på vad just denna specifika barngrupp har tagit 

till sig för kunskaper om tekniska system vid en strukturerad aktivitet. Teknik är en 

viktig kompetens att tillägna sig som medborgare. Teknikundervisning är därför ett 

viktigt ämnesområde som barn behöver få möta redan i tidig ålder (Elvstrand et al. 

2018). Utförandet av studien vid tillfälle A var en tisdag klockan 10:00 och vid 

tillfälle B en måndag klockan 9:30. Studiens resultat är inte påverkad av tiden på 

dygnet eller val av dag. 

Metoderna som vi valde till studien är kvalitativa intervjuer och deltagande 

observationer vid en efterföljande lek, för att samla så mycket data som möjligt 

filmade vi intervjuerna, aktiviteterna och efterföljande lek. Valet av att filma anser 

vi var en god fungerande metod då vi kunde granska och analyser filmerna flera 

gånger. Genom att vi var två som analyserade data ökade chanserna att tolka 

resultatet från fler än en vinkel. Genom kvalitativ intervju ville vi undersöka barnens 

förkunskaper och vilka kunskaper de har tagit till sig efter aktiviteten som vi visade 

om pantsystemet. Vid intervjuerna anpassade vi frågorna efter vad barnen svarade 

för att få så mycket insamlade data som möjligt, utifrån barnens intresse och vilja. I 

kvalitativa intervjuer är det önskvärt att intervjun rör sig i olika riktningar, detta ger 

kunskap om vad som är relevant och viktigt för intervjupersonerna (Bryman, 2008). 

Studien genomfördes med sammanlagt åtta barn mellan åldern fyra till fem år vid två 

olika förskolor. Valet av förskolor har valts genom ett bekvämlighetsskäl då 

förskolorna är tidigare känd för forskarna och på grund av tidsbrist. Barnen är även 

tidigare bekanta med forskarna som underlättade forskningen vilket var en avsiktlig 

tanke. Valet av äldre barn i denna studie var för att oftast de äldre barnen har ett mer 

utvecklat verbalt språk då vi hade valt intervju som metod. Vid transkribering av data 

upptäcktes det att barnen med ett mer utvecklat verbalt språk fick mer utrymme i 

intervjuerna och aktiviteten än de som inte använde det verbala språket. Det 

upptäcktes även vid transkriberingen att några av barnen använde kroppsspråket mer 

än det verbala språket där man kunde se ett lärande genom deras görande som till 

exempel barnen visar burkens flöde mellan komponenterna. Genom att vi filmade 

kunde vi noggrant granska vad som hände mellan barnen och barnen och materialet.  

Valet av metod med för och efter-intervju var förhoppningen att barnen skulle visa 

vilka kunskaper de hade innan aktiviteten samt fick efter intervjun. Barnen visade 

tydligt ett minskat intresse för undersökningen då barnen låg på mattan och inte 
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svarade på frågorna vid efter-intervjun. Om undersökningen hade färre frågor och en 

kortare aktivitet skulle kanske resultatet sett annorlunda ut. 

Valet av pantsystemet var ett medvetet val då pantsystemet är ett tekniskt system, vår 

förhoppning var att barnen har en tidigare erfarenhet av pantning. Valet av 

pantsystem som lärandeobjekt kunde ha varit för avancerat för vissa barn som vi 

tolkar det. Det kan bero på olika faktorer som tex på oss forskare, barnens ålder eller 

att pantsystemet var för svårt att ta till sig som tekniskt system. Vår tolkning är att 

barnens förkunskaper påverkade hur barnen tog till sig aktiviteten, detta syntes 

tydligt vid tillfälle A där barnen använde begrepp som tex återvinna utan att imitera 

någon annan samt att de var mer aktiva i undersökningen. Vid tillfälle B använde inte 

barnen begrepp som barnen i tillfälle A gjorde, samt att de inte är lika aktiva i 

undersökningen. Vår tolkning är att barnen i tillfälle A har en större erfarenhet av 

återvinning än barnen i tillfälle B. Som Roden (refererad till i Axell, 2013) tar upp i 

sin artikel om erfarenheter och kunskaper menar han att barnen har med sig en viss 

erfarenhet och kunskap till förskolan som är med att påverka när de börjar med en 

teknikuppgift. I nya situationer använder vi oss av den erfarenhet och kunskap som 

vi tidigare har, och de ger oss en viss färdighet. Genom de resurser som människan 

har kan man erfara ny kunskap genom interaktion med andra (Säljö, 2011).  

Utifrån rollen som forskare hade vi ingen tidigare erfarenhet att arbeta inom 

förskolan, detta kan påverka genomförandet i studien. Tidigare erfarenheter och 

kunskap inom teknikundervisning är en viktig aspekt för att kunna lära barn teknik i 

förskolan (Elvstrand et al. 2018). När pantsystemet presenterades för barnen utfördes 

det med egenproducerat material med olika artefakter som visar pantsystemets olika 

komponenter och dess samband. Resonemanget var att detta skulle underlätta för 

barnen att se ett samband när vi presenterade materialet med de olika komponenterna. 

Att visa barnen hur något kan göras samt att låta leken ha en roll och stötta barnen i 

deras undervisning är betydelsefullt samt att barnens erfarenheter ökar. När barnen 

hanterar material som är avsedda för ändamålet ökar barnens förståelse för sin 

omvärld och för fenomen (Melker et al. 2018). Materialet som användes var 

pappkartong som målades till en pantautomat och en fabrik, och burkarna som var 

med var av olika märken och färg. Burkarnas olika märken och färg blev något 

barnen kommenterade vid första tillfället av aktivitet med efterföljande lek. Barnen 

undrade varför inte det var samma burk genom hela aktiviteten, detta gjorde att till 

andra tillfället av aktivitet med efterföljande lek valde att använda burkar som hade 

samma märke och färg. Bytet av burkarna påverkade inte resultatet. Att välja material 

är en didaktisk utgångspunkt för att öka barnens förståelse för tekniska system 

(Melker et al. 2018). En lastbil som såg ut som en sopbil var också med som material, 

och denna fick stor uppmärksamhet av barnen. Förskolan vid tillfället A av studien 

fick barnen leka med lastbilen före intervjuerna och aktiviteten började, redan då 

uttryckte barnen begrepp som var relevant för denna studie. Lastbilen tog mycket 
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uppmärksamhet och nästan alla barnen ville leka med den hela tiden, så det uppstod 

konflikt mellan några av barnen. Vid tillfälle B av studien fick barnen inte leka med 

lastbilen före intervjuer och aktivitet. Trots detta fick lastbilen vid tillfället B också 

mycket uppmärksamhet, och konflikter uppstod mellan några av barnen. Om vi hade 

valt annat material än t.ex. lastbilen så hade kanske inte barnen hamnat i konflikt.  

Barnen som var med i studiens intervjuer och aktiviteter var utvalda av förskollärarna 

på respektive förskolor. Då förskolorna var från olika kommuner var barnen lite mer 

bekant med den ena av forskaren vid varje tillfälle. Vid tillfälle A blev det tid för 

forskaren som var mindre bekant med barnen att bekanta sig med dem medan vid 

tillfälle B blev det ingen tid avsatt för att bekanta sig bättre. Vid tillfälle A 

genomfördes undersökningen på en matta i ett rum som barnen är vana att vistas i 

där pedagogerna på förskolan och barnen som inte skulle delta gick ut till ett annat 

rum. Vid tillfälle B genomfördes undersökningen i ett rum som var litet och används 

som datarum med ett bord och fyra stolar. Forskarna var redan i rummet då 

pedagogerna på förskolan hämtade barnen från ett pågående julpyssel. Vid tillfälle A 

visar barnen enligt vår uppfattning en trygghet att genomföra undersökningen medan 

i tillfälle B visar barnen en osäkerhet inför undersökningen. Barnen vid tillfälle A 

visar både verbalt och med kroppsspråk en lust att svara på intervjufrågorna samt 

delta i aktiviteten. Vid tillfälle B visar barnen både verbalt och med kroppsspråk att 

de inte är bekväma på att svara på intervjufrågorna samt att delta i aktivitet, detta 

genom att barnen oftast svara “ja” eller “nej” på frågorna. Vid tillfälle A svarar 

barnen på samma frågor mer verbalt utförligt med egna erfarenheter vid pantning. Vi 

som forskare kunde ha bekantat oss med barnen innan undersökningen genom att 

hälsa på respektive förskolor. Val av lokal kunde vi ha försökt att påverka så det hade 

blivit lika vid tillfälle A och tillfälle B, då vi satt på golvet vid tillfälle A. Efter vi 

analyserat filmerna upptäckte vi att barnen blev mer aktiva när de var på golvet, detta 

såg vi både på tillfälle A och Tillfälle B. Vid tillfälle A väntade barnen på oss då de 

var förberedda på att delta i undersökningen medan vid tillfälle B hade barnen 

påbörjat en annan aktivitet som avbröts, detta kunde vi inte påverka.  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att dessa barn som deltog i undersökningen har en kompetens att ta 

till sig kunskap om tekniska system. Barnen i undersökningen kan ta till sig 

kunskaper om pantsystemets komponenter: pantautomat, fabrik och lastbil, där vissa 

barn visar en förståelse genom att förflytta burken mellan de olika komponenterna. 

Alice visar hela händelsekedjan, ett exempel är när Alice visar i sitt görande 

lastbilens påverkan i systemet när ett annat barn tar lastbilen och det blir en konflikt. 

Då avstannar pantsystemets process när en artefakt försvinner och Alice kan inte visa 

hur burken förflyttas mellan komponenterna. En händelsekedja visar hur saker och 

ting hänger ihop och hur de påverkar varandra samt att barnen får förståelse för 
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konsekvenser av sitt handlande (Bjurulf, 2013). Genom att barnen kan se 

komponenterna och vilken funktion de har så har även barnen en förståelse för 

komponenternas samverkan. Utifrån systemteorin ska barnen försöka se helheten, 

vilket innebär att barnen ska känna till delarna och dess funktioner samt känna till 

sambanden mellan dem (Svensson, 2011). 

Aktiviteten i denna studie presenterade pantsystemet som en helhet, medan i den 

efterföljande leken blev barnen intresserade av pantautomatens delar. Studien hade 

fokus på pantsystemets helhet men resultatet visar att även delar kunde integreras i 

aktiviteten. Svensson (2011) redogör för helhet och delar i sin studie, om barn ska få 

förmågan att se ett tekniskt system måste undervisningen bidra till att barnen kan se 

helhet och en helhet med delar. I denna studie om pantsystemet fick barnen studera 

föremålen på makronivå vilket innebär att föremålen studeras som en komponent i 

sig där föremålen ses utifrån och inåt i systemet. Ett exempel är att barnen tittade i 

pantautomaten och såg en tom kartong där de frågade efter kodläsaren som vi 

forskare nämnde i aktiviteten men som vi trodde att det skulle bli för avancerat för 

barnen att undersökas, valet föll då på att se föremålen på makronivå. I aktiviteten 

visas pantautomaten som en komponent i sig och ses utifrån. Om barnen i denna 

studie istället fått undersöka föremålen på mikronivå vilket innebär att föremålet 

studeras inifrån och ut, hade resultatet om vad barnen har tagit till sig blivit 

annorlunda. Här skulle vi forskare kunnat utvecklat pantautomaten med en kodläsare 

som visar pantautomaten inifrån på mikronivå. Som till exempel i studien till Koski 

& de Vries (2013) där barn i åtta till tio års ålder skulle undersöka en tvättmaskin 

som ett tekniskt system. I studien valdes ett föremål som ingick i ett tekniskt system 

där de olika komponenterna inte går att se, “the black box”. Svensson (2011) tar 

också upp i sin studie hur undervisning om tekniska system kan se ut där 

vardagsföremål studeras som system i sig, där utgångspunkten är på mikronivå. 

Barnen ska enligt Skolverket (2016) utveckla sin förmåga att urskilja teknik samt 

utforska enkel teknik i vardagen. (Svensson, 2011, Koski & de Vries, 2013) tar upp 

vikten av att använda vardagliga välkända föremål vid undervisning av tekniska 

system. Vår tanke var att undervisa om tekniska system för att förbereda barnen till 

att bli en aktiv medborgare.   

Vi valde pantsystemet som lärandeobjekt då vår förhoppning var att barnen sen 

tidigare har en viss erfarenhet av pantning. Det är en även en bra förutsättning för att 

barn ska lära sig mer om hållbar utveckling. För att komma till rätta med problemen 

av många års förbrukning av tillgängliga naturresurser som har skadats av utsläpp 

och föroreningar behöver allt fler människor bli medvetna om att naturresurser kan 

brukas utan att de blir förbrukade skriver Bjurulf (2013). Genom att göra barnen 

medvetna om att inte förbruka naturresurserna är pantning ett sätt för att spara på 

miljöresurserna. Barnen i förskolan blir då också medvetna om sina möjligheter till 

att påverka, och få insikten i att hållbar utveckling inte är detsamma som livskvalitet 

som sänks. Kunskaper är ett redskap för människan till att bidra hållbar utveckling, 
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detta är en förutsättning för en utveckling i samhället (Utbildningsdepartementet, 

2010). Resultatet i studien visar att barnen är medvetna om att inte slänga burkar i 

naturen och att det är viktigt att återvinna.  

Resultatet i studien visar att barnen har en kunskap om burkens påverkan i naturen. 

Barnen har en tidigare erfarenhet av att ha sett brukar slängda i naturen, de har också 

kunskaper om att djur kan ta skada av att burken blir slängd i naturen.  Förskolan ska 

se till att barn tillägnar sig ett förhållningssätt där barnen blir mån om miljö och natur 

samt att få förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp. Förintervjun i denna 

studie visar att vissa barn hade en förståelse om sin delaktighet i naturens kretslopp, 

då barnen svarar att de aldrig skulle slänga burkar i naturen. Förskolan ska bidra till 

att barn får en förståelse hur arbete och vardagsliv kan utformas för att miljön ska bli 

bättre i framtid och nutid (Skolverket, 2016). I resultatet visar vissa barn att de har 

en erfarenhet att plocka burkar i naturen som är viktigt i perspektivet en hållbar 

utveckling. Utbildningsdepartementen (2010) skriver att förskolan har ett stort ansvar 

och möjlighet att ge barnen ett grundläggande intresse för hållbar utveckling eftersom 

verksamheter arbetar med verklighetsnära frågor. I förskolans läroplan står det att 

förskolan ska lägga stor vikt på naturvård och miljöfrågor. Förskolans verksamhet 

ska präglas genom ett ekologiskt förhållningssätt och ha en positiv framtidstro 

(Skolverket, 2016). 

Studiens aktivitet om pantsystemet visar att barnen utifrån ett individperspektiv kan 

göra genomtänkta val så att barnen förstår konsekvenserna av att panta. Som 

Svensson (2011) tar upp i sin studie genom att göra värderingar av föremålens roll 

och genomtänkta val så blir man en bättre brukare. Att barnen lär sig att se helheter 

och delar i ett tekniskt system gör att de också lär sig att se sammanhangen och att 

påverkan på dessa får konsekvenser på olika nivåer som till exempel natur, samhälle 

och individ. Genom att undervisa om pantsystemet blir barnen engagerade och 

medvetna om vikten av att panta. Vi forskare kunde ha utvecklat varför man inte 

slänger burkar i soporna utan att förklara vikten av att återvinna, detta missas när ett 

barn berättar i intervjun att han och hans mamma plockar upp skräp och slänger dem 

i soporna. Genom videoobservation kan man fånga vad som missas och vad 

pedagoger skulle kunna utveckla lärandet i tekniska system samt ta vara på barnens 

frågor och funderingar. Svensson tar upp hur barn vill förstå hur deras omvärld ser 

ut, där tekniska system som lärandeobjekt visar barnen hur saker och ting hänger 

ihop. Vår tanke var att barnen skulle förstå hur natur, samhälle och människan hänger 

ihop.  

Vid undervisning om tekniska system, oavsett vilket system, ska följande delar kunna 

identifieras enligt Svensson (2011). Dessa delar är flöde, komponeninteraktion och 

systeminteraktion. Flöde i pantsystemet sker genom att burken förflyttas i systemet 

mellan de olika komponenterna. Komponentinteraktion består av lastbilen transport 

mellan de olika komponenterna. Systeminteraktion visas genom människans 
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påverkan och samverkan mellan olika komponenter, t.ex. människan som pantar eller 

kör lastbilen. Några av de tekniska kriterier som Svensson nämner om undervisning 

om tekniska system har tillgodosetts i aktiviteten och efterföljande lek. När det gäller 

flödet har vissa av barnen i denna studien förstått burkens förflyttning i pantsystemet 

genom att använda burken mellan de olika komponenterna. Komponentinteraktionen 

visas genom att vissa av barnen har tagit till sig kunskapen om lastbilens funktion 

genom att förflytta den mellan de olika komponenterna. Genom systeminteraktion 

visar barnen att de har en förståelse hur de kan påverka och samverka genom att panta 

burkar i pantautomaten.  

I resultatet visar att barnen lär av varandra i efterföljande lek då barnen visar varandra 

hur systemet fungerar. Genom att imitera och utforska tillsammans har ett lärande i 

resultatet blivit synligt, där det tydligt kom fram att ett barn tog till sig kunskap 

genom interaktion med andra i sitt görande. Säljö (2011) skriver att utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv sker lärande och kunskap inte enbart inom individen utan 

också mellan individer. Människor är beroende av den omgivande miljön samt att de 

lär av erfarenheter som de tidigare kommit fram till. Genom människors samspel 

utvecklas kunskap där de försöker förstå varandra samt sin situation. Kunskap skapas 

och blir tillgänglig genom interaktion mellan människor. 

Resultatet i studien visar att barnen vid tillfälle A använder det verbala språket mer 

än vid tillfälle B. Detta resulterade i att barnen vid tillfälle A delar erfarenheter med 

varandra både i intervjuer och efterföljande lek, detta visas i resultatets efter-intervju. 

Säljö (2011) skriver genom språket blir människan delaktiga i andras människors 

perspektiv där människor erfar erfarenheter med varandra. Med språket som redskap 

kan människor kommunicera både mellan varandra och inom människorna. 

Människan bygger upp sociala erfarenheter genom interaktion med andra människor, 

som mediernas genom språket.  

Barn som redan i förskolan får tillfälle att arbeta, leka och utforska i små grupper lär 

sig att ta vara på varandras enskilda kompetenser. Barnen måste tillsammans under 

tiden de arbetar i grupp leka och undersöka för att skapa en kunskap (Elfström et al. 

2014). Barnen i studien har under den fria leken tagit till sig kunskap genom 

möjligheten att få utforska, undersöka tillägna sig ny kunskap, både individuellt och 

tillsammans i en grupp.  
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8.3 Slutsats och sammanfattning 

Resultatet visar att barnen hade en tidigare erfarenhet av att panta burkar samt visar 

kunskaper om vad som händer om burkar slängs i naturen. Barnen visar en förståelse 

för en hållbar utveckling då barnen förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Resultatet visar att barnen har en förmåga att ta till sig nya kunskaper om ett tekniskt 

system genom en strukturerad aktivitet. Detta visas genom att barnen tar till sig 

materialet som vi hade gjort och att barnen visade ett stort intresse för aktiviteten. 

Barnen visade att de hade en viss förståelse av pantsystemets helhet och dess delar, 

genom att barnen visade i efterföljande leken sambanden mellan artefakterna. 

Resultatet visar att genom interaktion mellan barnen har lett till kunskap och lärande 

då barnen diskuterar och resonerar med varandra. Det visas även i studien att genom 

en strukturerad aktivitet bidrar till att barnen får utforska och tillägna sig ny kunskap.  

8.4 Förslag till fortsatt forskning   

För en fortsatt forskning skulle det vara intressant att låta barnen få studera flera av 

komponenterna på en mikronivå. Det skulle vara intressant att introducera några av 

de övriga komponenter som till exempel pantautomaten har som streckkodsläsaren, 

pressen som plattar burkarna och pantkvitto skrivaren. Detta för att få en djupare 

förståelse för delarnas funktion.  

Genom att göra ett studiebesök i en butik för att se hur en riktig pantautomat fungerar 

för att bidra till ytterligare kunskap om hur burken hanteras.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev  

Information om studien: 

Vi heter Karin Hammar och Tonje Rörby Adolfsson som går sista året på 

förskollärarutbildningen på Karlstad universitet. Vi har ett examensarbete där vi 

kommer att göra en undersökning på vad barn lär sig vid en aktivitet om sopsortering. 

Vi kommer att intervjua och observera barnen på förskolan där vi håller i aktiviteten 

för att samla in data för att undersöka vad barnen erfar för kunskap vid en aktivitet 

om ett tekniskt system om hållbar utveckling.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du som vårdnadshavare och barnet själv kan 

när som helst återkalla sitt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar 

den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del 

behandlas på ett sådant sätt att barnet blir anonymt och inte kommer att kunna 

identifieras. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och 

betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. 

Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) 

har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om ditt barn som hanteras och vid 

behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller 

att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 

klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 

Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

Kontaktuppgifter som ni kan nå oss på: 

 Tonje Adolfsson Tel:070-9****** Mail: tonjadol100@****.se 

Karin Hammar Tel: 070-2****** Mail: karihamm103@****.se  

Kontaktuppgifter för handledaren: 

Jeanni Flognman, lärare på Karlstad universitet. Mail: jeanni.flognman@****.se 
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Samtyckesblankett 

 Samtycke till att delta i studien: 

Examensarbete om vad barnen erfar för kunskap vid en aktivitet om ett tekniskt 

system som handlar om hållbar utveckling. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta:  

Jag är medveten om att mitt och barnets deltagande är helt frivilligt och att jag och 

barnet kan avbryta vårt deltagande i studien utan att ange något skäl: Min underskrift 

nedan betyder att jag som vårdnadshavare och barnet väljer att delta i studien och 

godkänner att Karlstads universitet behandlar personuppgifter i enlighet med 

gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information: 

  

-------------------------------------- 

Underskrift 

--------------------------------------                                                      -----------------------

------------------ 

Namnförtydligande                                                                                               

 Ort och datum 

Kontaktuppgifter som ni kan nå oss på: 

Tonje Adolfsson Tel:070-9****** Mail: tonjadol100@****.se 

Karin Hammar Tel: 070-2****** Mail: karihamm103@****.se  

Kontaktuppgifter för handledare: 

Jeanni Flognman, lärare på Karlstad universitet. Mail: jeanni.flognman@****.se 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3  

Intervju frågor om pantsystemet 

 Tack för att du/ ni ställer upp och vill prata med mig om den här bilden. Titta 

noga på bilderna en stund. Berätta om dem. Vad händer? Vad kan du/ni se i 

bilderna? 

 

1. Vet ni vad pant är? 

2. Har ni sett burkar i naturen? 

3. Vet ni att man får pengar när ni lämnar burkar i automaten? 

4. Vad händer med burken i pantautomaten? 

5. Vad tror ni händer med burken efter man har lämnat den i automaten? 

6. Vad tror ni burkarna är gjorda av? 

7. Vad händer om man slänger burken i naturen? 

8. Kan ni tänka er att slänga en burk i naturen? 

 

Tack för alla dina/era tankat och svar. Nu ska jag skriva ut allt vad du/ ni har sagt. 
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Bilaga 4   

Examensarbete om Panta burkar 

Aktiviteten 

Alla aluminiumburkar som ni köper i en butik i Sverige måste ha ett pantmärke (visa 

på burken märket). 

Pantmärket talar om att burken är med i ett pantsystem, och hur mycket man får för 

den 1 eller 2 kronor. 

Alla aluminiumburkar som samlas in transporteras till en fabrik i Norrköping som 

heter Returpack. 

1.   Burken ni stoppar i automaten, läsas av en sträck kodläsare för att se om det 

är en burk eller pet-flaska, och den läser också av hur mycket pengar du skal få 

för burken. Sedan plattas burken till, och de platta burkarna körs till fabriken 

(stoppa in burken i pantautomaten, visa sedan att det kommer ut en platt som tas 

in i sopbilen, som åker till fabriken) 

2.   I Returpacks fabriken packas burkarna ihop till stora balar (visa flera burkar 

på varandra packade) 

3.    Balarna körs sedan till en fabrik som smälter ned burkarna i ett smältverk. 

4.   I smältverket blir burkarna flytande aluminium. Av det gör man flera 

kilometer långa tunna plåtar, som sedan skickas vidare till burkfabriken (visa med 

aluminiumfolie en lång ”plåt”) 

5.   Av plåten gör fabriken nya burkar som målas med rätt färger, sedan fyller 

bryggeriet burkarna med ex. Coca-Cola och kör den till butiken (ny burk med 

Cola som vi visar och ställer tillbaka i ”butiken”) 

6.   Nu är burken som du pantade tillbaka där du köpte den. Någon ny köper 

burken och samma resa händer igen, när den är slut blir den till en ny burk. 

  

En burk av aluminium kan återvinnas gång efter gång utan att kvaliteten blir sämre. 

Vet ni hur lång tid det tar för burken att försvinna i naturen? 200år, visa med 

tumstock. 

 


