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Abstract 

The purpose of this study is to show how preschool children can learn about technical systems, in 

particular the sewerage system and how their perceptions of it changes after a pedagogical activity.  

The question this study intends to investigate is: What perceptions do 4-5 year olds have about the 

sewerage system before and after a pedagogical activity? 

The study is based on six children´s perceptions of the sewerage system. Qualitative interviews were 

used before and after a pedagogical activity to get an understanding of the children´s perceptions. In 

the pedagogical activity pictures of a simplified sewerage system were shown to explain how it could 

work. They then got to construct and test a simplified sewerage system several times. After this the 

same pictures were presented and the children had to put them together by them self to get a 

complete sewerage system. The activity was concluded with a visit to the toilets to look at the 

plumbing and discussions about the sewerage system.  The results of the study show that the 

children´s perceptions of the sewerage system developed. Initially the children primarily had 

knowledge about the visible parts of the system, like the toilet and the flush button. Their 

understanding of the functions of a sewerage system was also poor. After the pedagogical activity the 

children´s individual perceptions of the sewerage system had developed both regarding to the 

components and the functions of the sewerage system.  
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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur förskolebarn kan lära om tekniska 

system, närmare bestämt avloppssystemet och hur deras uppfattningar förändrats efter en pedagogisk 

aktivitet. 

Frågeställning: Vilka uppfattningar har barn i 4 till 5-årsåldern om avloppssystemet innan och efter en 

pedagogisk aktivitet?  

I studien ingick sex barn, kvalitativa intervjuer användes för att ta reda på barnens uppfattningar om 

avloppssystemet innan och efter en pedagogisk aktivitet. I den pedagogiska aktiviteten användes bilder 

för att visa barnen hur ett förenklat avloppssystem kan se ut och fungera. De fick sedan konstruera och 

testa ett förenklat avloppssystem flera gånger. Efter detta fick de själva försöka lägga ihop bilderna så 

att det blev ett komplett avloppssystem. Aktiviteten avslutades med ett besök till toaletterna där rören 

uppmärksammades och avloppssystemet diskuterades. Resultaten visar att barnens uppfattningar om 

avloppssystem utvecklades. Till en början kände barnen främst till de synliga delarna av 

avloppssystemet, som toaletten och spolknappen. De kände inte till många funktioner som 

avloppssystemet har till exempel gallret och sanden som renar vattnet. Efter den pedagogiska 

aktiviteten hade barnens individuella förståelse för avloppssystemet förbättrats både när det gäller 

avloppssystemets komponenter och också dess funktioner.  

 

Nyckelord 

Tekniska system i förskolan, små barns uppfattningar, små barn och avloppssystemet. 
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1.Inledning 

Tekniken i vårt samhälle utvecklas hela tiden, den finns överallt omkring oss och används dagligen. 

Människan har löst många problem med hjälp av tekniska lösningar som gör vår vardag bekvämare, 

många av dessa lösningar är inte direkt synliga. Det finns många tekniska system som man kanske inte 

tänker på för att de inte är helt synliga, som avloppssystemet, vattensystemet och värmesystemet. Idag 

ser vi det som en självklarhet vilket det inte var förr, innan vi hade avloppssystemet slängde vi ut 

avföringen på gatan vilket resulterade i förorenat vatten som många blev sjuka av. Idag har vi inte det 

problemet tack vare avloppssystemet. Barn i förskolan möter många tekniska lösningar dagligen och 

det är viktigt att de görs synliga och begripliga för att barnen ska få en grundläggande förståelse för 

teknik (Utbildningsdepartementet, 2010). En teknisk grundförståelse ger barnen en möjlighet att fatta 

beslut och ta ställning till olika alternativ i samhället likväl som de får kunskap om den egna 

användningen av teknik. Fler än åtta av tio 1-5 åringar spenderar delar av sin vardag i förskolan. 

Verksamheten i förskolan ska främja barns utveckling, nyfikenhet och lust att lära. Tekniken är en 

mycket viktig del av förskoleverksamheten och det är pedagogernas ansvar att barnen i förskolan får 

en möjlighet att möta tekniken i deras vardag på ett lustfyllt och stimulerande sätt. 

1.1 Syfte 

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt skall få den kunskap de behöver för att klara sig i vårt 

gemensamma samhälle. Teknik är en del av förskolans läroplansmål. Förskolan behöver synligöra 

tekniken i vardagen och göra den begriplig för att barnen ska få en grundläggande teknisk förståelse. 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur förskolebarn kan lära om tekniska 

system. 

1.2 Frågeställning 

Vilka uppfattningar har barn i 4 till 5-årsåldern om avloppssystemet innan och efter en pedagogisk 

aktivitet?  
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2. Litteraturgenomgång 

 

2.1 Vad är tekniska system 

Ett tekniskt system består av delar eller komponenter som samverkar och tillsammans bildar en helhet. 

Komponenterna och sambandet mellan dem definierar systemet men det kan vara svårt att definiera 

gränserna i ett tekniskt system. För att det ska vara ett tekniskt system måste det gå att skilja från 

resten av världen, det måste gå att skilja på det tekniska systemet och dess omgivning. Det tekniska 

systemet har kontroll över de olika komponenterna men kontrollerar inte omgivningen, däremot kan 

omgivningen påverka det tekniska systemet (Klasander, 2010).  

Avloppssystemet är ett tekniskt system med olika komponenter som samverkar och bildar en helhet. 

På bilden nedan syns en förenkling av avloppssystemet. 

 

Bild 1. Förenklat avloppssystem 

Bajs och kiss hamnar i toaletten och spolas ned med hjälp av vatten. Det leds sedan i rör och kommer 

tillslut till reningsverket.  Där fastnar bajskorvarna i ett galler som sedan töms och körs till någon åker 

för att användas som gödsel. Efter gallret filtreras det smutsiga vattnet i sanden och kvar blir rent 

vatten. Det rena vattnet leds i rör ut i sjön.  
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2.2 Teknik i förskolan 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att förskolans uppdrag bland annat är att medverka till 

att barnen får en förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen  

förstå att vardagslivet har en påverkan på vår miljö ochhur vi kan bidra till en bättre miljö.  

Under rubriken Mål i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att ”förskolan ska sträva efter att 

varje barn 

 Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra(s.10)” 

Dagens samhälle har en stor inverkan på miljön, barnen behöver få en förståelse för hur människan 

påverkar sin miljö och hur vi kan bidra till hållbar utveckling både i nutid och 

framtid(Utbildningsdepartementet, 2010).  

Det finns även mer teknikspecifika mål i läroplanen (Skolverket, 2010), under rubriken Mål står det att 

”förskolan ska sträva efter att varje barn 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar, 

 Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap(s.10)” 

Förskollärare har ett ansvar för att barnen ska stimuleras och utmanas i sitt intresse för teknik. 

Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för teknik (Skolverket, 2010). Den 

tekniska utvecklingen går i allt snabbare takt och omger oss i vår vardag och det är därför viktigt att 

tekniken barnen möter görs synlig och begriplig (Utbildningsdepartementet, 2010). Detta för att 

barnen ska få en grundläggande teknisk förståelse i den utsträckningen att de lättare ska kunna ta till 

sig den teknik som finns runt omkring dem(ibid).  

Förskolans verksamhet ska vara rolig för alla barn som deltar och leken är en viktig del. Leken ska 

medvetet användas för att bidra till barnens utveckling och lärande (Skolverket, 2010). 
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Barns lek och skapande kan inte särskiljas från deras lärande, då det är samma 

tankeprocess som aktiveras när barn uttrycker sig i exempelvis dramalek eller 

bildskapande som när barn försöker skapa förståelse och lösa ett matematiskt problem 

eller omvänt använder matematik och teknik för att göra en hållbar konstruktion i 

skapande och bygglek. På så sätt blir matematik och lek både mål och medel 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.5). 

 

När barn genom leken får utforska sin omgivning väcks en nyfikenhet och förståelse för teknik och 

naturvetenskap och deras egen delaktighet i naturens kretslopp (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Genom att barnen i förskolan ges möjligheter att utforska tekniska lösningar och själva bygga och 

konstruera kan de få en förståelse för hur teknik kan användas för att underlätta vardagen och lösa 

olika problem. Genom att analysera tekniska föremål lite närmare får de fundera på frågor som rör 

användningen, nyttan, funktionen, materialet, konstruktionen och utformningen och får på så sätt se 

teknikens olika sidor. På sikt får de kunskap om den egna användningen av teknik men de lär sig också 

att ta ställning till olika alternativ i samhället (ibid). 

 

2.3 Barns uppfattningar om tekniska system 

Svensson (2011) har i sin studie visat på att grundskolebarns förståelse av tekniska system främst kan 

relateras till systemens struktur och uppbyggnad.De unga kan beskriva olika komponenter som ingår i 

systemen men har svårare att beskriva funktionerna eller hur de olika komponenterna är relaterade till 

varandra. De hade också svårt att beskriva människans betydelse för systemet. Vidare skriver Svensson 

att det inte är konstigt att unga ser systemens struktur och uppbyggnad eftersom det hör till systemets 

materiella uttryck. För att vidga förståelsen av tekniska system från det materiella, komponenterna, är 

det viktigt att kunna urskilja det syfte som systemet har. Genom att tydliggöra människans roll i 

systemet kom de unga lite närmare dess syfte. Hon menar att unga har svårt att tänka i system men att 

det går att lära genom att öva. Klasander (2010) beskriver ett enklare sätt att se på system, i en linjär 

form där komponenter radas upp för att se till att något levereras, ett ”från – till” perspektiv. 

Svenssons (2011) studie visar på att för de unga som har systemtänkande är det linjära perspektivet 

det vanligast förekommande. Vidare skriver Svensson att de stora sociotekniska systemen lätt blir 

osynliga i vardagen vilket gör det svårt för unga att uppfatta dem. Det blir en självklarhet att vi har 

vatten och värme men de tekniska system som skapats för den anledningen hamnar i skymundan. Det 

krävs att de unga får en uppfattning inte bara om de olika komponenterna men också komponenterna i 
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förhållande till helheten kopplat till ett sammanhang. Intentionen med systemet har stor betydelse för 

ungas förståelse för tekniska system. Genom att se intentionen och det tekniska systemets helhet kan 

de urskilja olika föremål men då som delar av helheten. Unga vill förstå hur deras omvärld hänger ihop 

och kunskap om tekniska system kan hjälpa dem i detta samtidigt som de får kunskaper att verka i 

dagens samhälle (ibid).  

 

2.4 Barns lärande 

För att få en förståelse för tekniska konstruktioner måste man få en förståelse för vilka delar som ingår 

i en större helhet och se hur dessa delar samverkar. Det handlar till stor del om logiska 

resonemang(Forsberg & Holmlund, 1994). Under början av 1900-talet började Piaget (1968) utforma 

en teori om hur barn tänker och gradvis utvecklar ett vuxet logiskt tänkande. Piaget menar att barn 

anpassar sig till omvärlden genom assimilation och ackommodation. Vid assimilation bygger barnen på 

de tankemönster eller de uppfattningar de redan har om omvärlden. Vid ackommodation tvingas de 

att omskapa de tankemönster eller uppfattningar de har om omvärlden eftersom den nya 

informationen inte passar in i deras nuvarande uppfattning. Piagets teorier om barns utveckling 

grundar sig på att barn mognar steg för steg i en viss ordning. Enligt Piaget kan barnet inte lära sig 

något om det inte är moget för det än. Hans teorier har fått mycket kritik för detta stadietänkande men 

han kom ändå att få en stor betydelse för den svenska skolpolitiken.Vygotskij till skillnad från Piaget 

lägger mycket större vikt vid det sociala samspelet omkring barnet (Smidt, 2010). Han menar att vi 

lever i en socio-kulturell miljö som påverkar barnets lärande. De vuxna i barnets liv har en stor roll, 

därför blir pedagogen en viktig person som ska handleda och stötta barnet i sitt lärande. Det barnet 

klarar av att göra i samarbete med någon annan som handleder kommer det tillslut att klara av att göra 

själv. Den vuxnes roll är att utmana barnets tankar och sätta igång en inre process som leder till 

inlärning (ibid). Piaget (1968) med sin stadieteori menar att barnet begränsas av sin mognadsnivå och 

inte kan lära sig något utanför det stadiet det befinner sig i. Hans perspektiv på lärande handlar mer 

om barnets biologiska utveckling till skillnad mot Vygotskij som lägger stor vikt vid det sociala 

samspelet, barnets tänkande är socialt och kulturellt bestämt (Lindqvist, 1999). 

John Dewey var redan tidigare inne på samma spår som Vygotskij, han hade en syn på människan som 

aktiv gentemot sin omvärld. Dewey förespråkade en utbildning där barnets intresse är utgångspunkten 

och pedagogens arbete blir att aktivt stimulera, bredda och fördjupa barnets utveckling (S. Hartman, R. 

M. Hartman & P. Lundgren, 2004).Han betonade att det var nödvändigt att bryta mot det gamla 

ämnesindelade lärostoffet och istället låta barnen möta verkliga praktiska problem som de skulle 
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komma att möta i samhället. Dewey menade att skolan behöver komma närmare samhället eftersom 

skolan är samhällets styrinstrumentsom både ser till barnens egen utveckling och samhällets framtid. 

Därför ville han bryta den starka uppdelningen mellan teori och praktik men han skrev också att de inte 

är varandras motsats utan teori och praktik är varandras förutsättning. Han varnade för riskerna med 

att förenkla de komplexa förhållandena han analyserade och ville inte att de skulle framstå som 

dualistiska motsättningar (ibid).  

 

2.5 Förskola och skolans utveckling 

I början av 1980-talet infördes teknik som obligatoriskt ämne i den svenska grundskolan. Ungefär vid 

samma tidpunkt lanserades det i förskolan i samband med det ”pedagogiska programmet”(Forsberg & 

Holmlund, 1994). Redan på 1700-talet presenterade Eklund, en av Linnés lärjungar, sin forskningslära 

som innehöll bland annat mekanik. Han ville bryta indelningen mellan det fina teoretiska och det 

smutsiga praktiska livet. En uppfostringslära där praktiska ämnen blandas med det teoretiska inom den 

lärda skolans ram.  Men det var ännu för tidigt för hans banbrytande idéer som stred mot 

prästerskapets uppfattningar (ibid). 

 I slutet av 1700-talet startade Pestalozzi en förskola där barnen fick delta i produktivt arbete parallellt 

med teoretisk undervisning. Fröbel är ett av de namnen som mest förknippas med 

förskolepedagogikens framväxt. Han studerade hos Pestalozzi och kom att påverkas av honom på 

många sätt (Forsberg & Holmlund, 1994). Fröbel utvecklade ett material (gåvor) som var nära knutna 

till vardagserfarenheter, kunskaper och skönhet. Grundtanken var att barnet tidigt får kontakt med de 

olika materialen för att senare förstå mångfalden i tillvaron. De vuxnas uppgift skulle vara att stödja 

barnet och handleda det i dess inlärning och utveckling (ibid). Grunden till deras idéer lades av Jean- 

Jaques Rousseau som ansåg att barnens sinnen vid inlärning är verktyg som kan användas för 

inlärningen (Hainstock, 1999). Rousseau, Pestalozzi och Fröbel betonade alla barnets inre potential och 

förmåga att utvecklas i enlighet med sin egen natur, med rätt vägledning (ibid). Maria Montessori som 

föddes 1870 i Italien studerade flitigt deras verk. Hennes pedagogiska karriär började då hon år 1900 

blev chef för en för en skola för psykiskt utvecklingsstörda barn. Hon gjorde metodiska observationer 

av barnen och deras individuella behov och fick fram de sätt som var bäst lämpat för att undervisa 

dem. Hennes undervisning fungerade och dessa barn som tidigare ansetts omöjliga att lära började nu 

visa förmåga att klara sig själva. Hennes framgångar inspirerade henne att undersöka och utveckla 

undervisningen för normalt utvecklade barn. Montessoris metod innebar att se barnet, att upptäcka 

barnets sanna natur och sedan hjälpa det i dess utveckling, precis som Rousseau, Pestalozzi och 
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Fröbeltidigare betonat. En förberedd eller lämplig miljö för barnen skulle främja deras inlärning enligt 

Montessori. Barnen skulle få frihet att utforska sin omgivning och välja det saker som de själva ville 

arbeta med för att på sätt fostras till självständighet.Den strukturerade inlärningsmiljön innefattar ett 

brett utbud av didaktiska material som är estetiskt tilltalande och anpassat till barnens storlek, behov 

och intressen (Hainstock, 1999).  

Deweys utbildningsteori blev tidigt känt i Sverige, år 1902 publicerades en av hans artiklar i tidsskriften 

Skolan (S. Hartman, R. M. Hartman & P. Lundgren, 2004).Intresset för Deweys pedagogik hängde sig 

kvar under åren före första världskriget. Det första större arbetet av Dewey gavs ut på svenska 

tillsammans med en del uppsatser om förskolan 1912. I både Sverige och USA fanns det under 1910-

talet en törst efter banbrytande idéer som svarade mot samhällets snabba utveckling. Dewey stod för 

en del av idéerna som ledde till nya organisationsformer för undervisning. Det kan vara svårt att förstå 

Deweys djärvhet i utbildningsfrågorna om man inte har dåtidens skola i åtanke. Den svenska skolan var 

präglad av hård disciplin, knappa resurser och lärarkårens ofta bristfälliga utbildning (ibid).  

1945, efter andra världskrigets slut, startades i Italien en liten bit utan för staden Reggio Emilia ett 

daghem som frivilliga byggde upp av material från krigets förödelse (Wallin, 1996). Loris Malaguzzi som 

var utbildad folkskollärare och psykolog hörde talas om detta bygge och cyklade till den lilla staden 

Cella för att se det. Han blev så tagen att han gratis ställde all sin kunskap till deras förfogande. Det var 

här Reggio Emilia pedagogiken började i händerna på de människor som efter kriget kände att det 

viktigaste var att bygga upp ett daghem för framtiden och demokratin tillsammans med eldsjälen Loris 

Malaguzzi som kämpade hela sitt liv för sin vision om barn. Varje barn är unikt och ses som kompetent, 

intelligent och nyfiken. Barnen lär sig i social interaktion med varandra och ska få möjlighet att utveckla 

alla sina uttrycksmöjligheter.Pedagogen ska finnas med som stöd och medforskare. I Reggio Emilia 

pedagogiken brukar vikten av att pedagogen lyssnar, och då menas ett reflekterande lyssnande och 

inte ett mekaniskt hörande understrykas. Barnen får känna att deras tankar och idéer är viktiga och 

värda att höras och dokumenteras. Miljön spelar en stor roll inom Reggio Emilia pedagogiken, 

lekmaterial som inte är ”färdigt” används för att öppna möjligheten att vrida och vända på fantasin.Att 

barnen får möjligheter att skapa har stor betydelse för verksamheten. Observation och dokumentation 

används flitigt för att barnen ska se sitt lärande men även för att föräldrar ska få en insyn i 

verksamheten och för pedagogernas egen utveckling (ibid).  
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3. Metod 

3.1 Urval 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur barns uppfattningar om avloppssystemet 

förändrades efter en pedagogisk aktivitet och hur barn lär om tekniska system. Undersökningen 

gjordes på enför mig tidigare känd förskola i en medelstor stad i Mellansverige. Undersökningen 

begränsades till en avdelning med både pojkar och flickor i åldrarna 3-5 år. Jag började med att fråga 

vilka barn som var intresserade av att höra en saga och detta var ett sätt att introducera ämnet för 

dem. Det var sju barn som fick höra sagan och dessa barn tillfrågades om de ville ingå i studien genom 

att ett informationsbrev skickades med till deras vårdnadshavare. De barn som inte valde att lyssna på 

sagan  föll bort ur undersökningen. Sex av sju barn medverkade i undersökningen, en av 

vårdnadshavarna fyllde aldrig i informationsbrevet där av föll ett barn bort.Alla barn som medverkade 

var flickor i åldrarna 4-5 år. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa intervjuer användes för att ta reda på barnens kunskaper om avloppssystemet, före och 

efter den pedagogiska verksamheten. Kvalitativa intervjuer ger den intervjuade en chans att ge så 

uttömmande svar som möjligt (Johansson &Svedner, 2010). Den första intervjun ämnade ta reda på 

vilka uppfattningar barnen hade om avloppssystemet. Den andra intervjun ämnade ta reda på hur 

deras uppfattningar förändrats efter den pedagogiska aktiviteten. Intervjuerna byggde på två 

frågeområden:  

 vilka komponenter består avloppssystemet av? 

 vilka funktioner har de olika komponenterna? 

Barnen intervjuades ett och ett för att ta reda på deras enskilda uppfattningar och inte i grupp 

eftersom jag inte ville att de skulle färgas av varandras uttalanden. En förutbestämd fråga användes 

som utgångspunkt ”Vart tror du att bajset tar vägen?”. Sedan användes följdfrågor som anpassades 

efter barnens tidigare svar. I kvalitativa intervjuer kan man använda förutbestämda frågeområden som 

följs av frågor anpassade efter den intervjuades svar (Johansson &Svedner, 2010). En inspelning 

gjordes under intervjuerna för att senare avlyssnas.  

3.3 Genomförande 

Jag tog kontakt med förskolan per telefon och bokade en tid då jag kunde komma och presentera mig 

för barnen och läsa en introducerande saga. Vid två tillfällen under två dagar lästes sagan för de barn 

som var intresserade, sammanlagt sju barn. Dessa barns vårdnadshavare fick ett informationsbrev i sitt 
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barns postfack där all skriftlig kommunikation sker. I informationsbrevet fanns syftet för 

undersökningen beskriven och vårdnadshavarna kunde ta ställning till om de ville att deras barn skulle 

medverka eller ej. Bilder gjordes i ordning för att användas under den pedagogiska aktiviteten. Se 

nedan. Se även bilaga 1. 

 

 

Bildserie 1. Bilder som användes under den pedagogiska aktiviteten 

Föremål för att bygga avloppssystemet införskaffades inför den pedagogiska aktiviteten. Föremål som 

ingick var en 10 liters hink, kaffefilter och hållare till filtret, sand, sil, en bit av en vattenslang, en tratt, 

en mugg som representerade traktorn och en mugg med vatten för spolningen, kaffebönor som 

representerade bajskorvar samt jord som blandades med lite vatten för att likna diarré. Det gjordes 

även ett test för att säkerställa att aktiviteten gick att genomföra enligt planeringen. Det förenklade 

avloppssystemet konstruerades och samtliga material och funktioner testades, inga förändringar 

krävdes.  När informationsbreven med underskrift av vårdnadshavare kommit tillbaka påbörjades 

intervjuerna. Barnen blev intervjuade ett och ett i ett rum där vi kunde vara ostörda. Barnen fick sätta 

sig på en stol vid ett bord, på bordet placerades en mobiltelefon för inspelning vilket förklarades för 

barnen. Anteckningar gjordes i ett block men barnen fick om de ville använda det för att rita och 

förklara sina tankar. Jag gav barnen uppfattningen att jag själv inte visste svaret på mina frågor och 

undrade om de visste eller hade några gissningar. Detta för att barnen skulle känna sig bekvämare med 

att svara på frågor från en vuxen person. Varje intervju tog ca 5-10 minuter i genomsnitt. Samtliga 

intervjuer transkriberades för att lättare kunna användas för senare analys. När samtliga intervjuer var 

gjorda genomfördes den pedagogiska aktiviteten. Barngruppen delades i två delar för att de skulle få ut 

så mycket som möjligt av aktiviteten vilket innebar att aktiviteten genomfördes i två omgångar med tre 
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barn i varje grupp. Ett enskilt rum användes där dörren gick att låsa för att få en lugn atmosfär. Jag 

började med att fråga barnen om de kom ihåg vad jag undrade om veckan innan och berättade att jag 

nu hade tagit reda på svaret på min fråga. Bilderna i bilaga 1 användes för att förklara hur 

avloppssystemet fungerar. Efter detta byggde vi tillsammans ett reningsverk som vi provade tre 

gånger. Alla barn fick lägga i bajskorvar i toaletten men de fick också prova på olika saker varje gång. 

Spola i toaletten, lägga diarré i toaletten, tömma gallret i reningsverket och köra bort bajset med 

traktorn till bondens åker. Därefter togs bilderna fram igen och barnen fick själva bygga ihop 

avloppssystemet från början till slut. Aktiviteten avslutades med ett besök på toaletterna för att 

undersöka rören från både handfat och toaletter. 

När aktiviteterna var avklarade påbörjades uppföljningsintervjuerna cirka 4-5 dagar senare för att ta 

reda på om barnens uppfattningar om avloppssystem förändrats. Ett barn blev sjukt så hennes intervju 

genomfördes åtta dagar efter den pedagogiska aktiviteten.  Samma fråga användes som utgångspunkt i 

intervjuerna ”Vart tror du att bajset tar vägen?” och följdfrågor ställdes utefter barnens individuella 

svar. Intervjuerna skedde på samma sätt som tidigare intervjuer, de spelades in och transkriberades för 

senare analys. Varje intervju tog ca 5-12 minuter. 

3.4 Databearbetningsmetod 

När all data var insamlad bearbetades materialet genom att samtliga inspelade intervjuer avlyssnades 

för att kunna göra en fullständig transkribering. Trost (2010) menar att det vid en transkribering är till 

hjälp om den som utfört intervjuerna själv skriver ner materialet eftersom det är lättare att komma 

ihåg mimik, kroppsrörelser eller annat som kan vara relevant för senare analys. Han betonar också att 

genom att ha ett nedskrivet material är det lättare att överblicka och hitta rätt detaljer än om man 

behöver lyssna på inspelningarna och pausa för att hitta rätt. För att få en klar överblick över det 

insamlade materialet gjordes diagram som svarade på de två frågeområdena som studien fokuserat på. 

 vilka komponenter består avloppssystemet av? 

 vilka funktioner har de olika komponenterna? 

 Diagrammen gjordes på både individ- och gruppnivå för att få en tydligare bild av resultatet. Med 

gruppnivå menas att man ser på hela barngruppen det vill säga alla sex barn som ingick i studien. Det 

transkriberade materialet samt diagrammen gav en bra grund för att kunna tolka och analysera utifrån 

syftet och frågeställningen i studien.  
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3.5 Etiska överväganden 

Informationskravetinnebär att forskaren skall informera de av studien berörda om studiens syfte och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Vårdnadshavare fick ett 

informationsbrev med information om studiens syfte och tillvägagångssätt (se bilaga 2). 

Samtyckeskravet. I informationsbrevet fick vårdnadshavarna ge samtycke till om de ville att deras barn 

skulle delta eller ej. Vårdnadshavare och/eller barn kunde närsomhelst avbryta sitt deltagande i 

studien. 

Konfidentialitetskravet. För att skydda de intervjuades integritet och anonymitet har endast fingerade 

namn används i studien. Varken förskolans eller avdelningens namn eller dess geografiska placering har 

benämnts. Endast relevant information om förskolan och avdelningen har delgivits i studien för att 

skydda de deltagandes integritet och anonymitet. 

Nyttjandekravet. De insamlade materialet i form av inspelade intervjuer och anteckningar har förstörts 

efter det att studien avslutats. 
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4. Resultat 

Resultaten utgår ifrån de sex barn som var med och deltog i studien. I resultaten redovisas barns 

uppfattningar om avloppssystemet före och efter en pedagogisk aktivitet. Resultatet redovisas på 

individnivå och gruppnivå i diagram. Diagrammenutgår ifrån de två förutbestämda frågeområdena: 

Vilka komponenter består avloppssystemet av och vilka funktioner har de olika komponenterna?  

 

4.1 Barns uppfattningar om avloppssystemets komponenter 

Här presenteras hur många komponenter ur avloppssystemet barnen kunde nämna före och efter en 

pedagogisk aktivitet på individnivå. 

 

Diagram 1. Antal komponenter på individnivå 

Vid det första intervjutillfället kände barnen till mellan 1-3 komponenter i avloppssystemet. Under den 

pedagogiska aktiviteten fick de erfarenheter av avloppssystemet på olika sätt, de fick se bilder (se 

bilaga 1), konstruera och testa ett förenklat avloppssystem samt titta på hur det ser ut på toaletten och 

diskutera och ställa frågor. I diagram 1syns tydligt att alla barn har utvecklat sin förståelse för 

avloppssystemet, de kan nämna fler komponenter. Efter den pedagogiska aktiviteten nämner de 

mellan 2-7 fler komponenter än vad de gjorde vid det första intervjutillfället.  
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Här presenteras vilka komponenter ur avloppssystemet hela barngruppen kunde nämna före och efter 

en pedagogisk aktivitet. 

 

Diagram 2. Antal komponenter på gruppnivå 

Vid det första intervjutillfället kände barnen inte till många komponenter alls, de komponenter som 

nämndes främst var de som är synliga för barnen, toaletten och spolknappen. Ett barn nämnde också 

vattnet i toaletten. Alla barn kände till att bajs och kiss hamnar i toaletten, men de visste inte riktigt 

vad som händer efter toaletten. Några barn hade teorier om att de hamnade på botten av toaletten 

eller att de åkte långt ner i marken. ”Då ska jag rita att dom går ner. . . den fastnar i den och sen 

kommer den . . . sen kommer den lilla och då blir den jättestor, en fyrbajskorv!” ett barn berättar om 

när bajskorvarna fastnar i varandra och bildar en stor bajskorv på botten av toaletten. 

Några barn nämnde spolknappen och ljudade hur det lät när man spolar.  Två barn nämnde att det 

fanns rör med i bilden och dessa två barn pratade också om locket som fanns utomhus. Det verkar som 

att de båda hade erfarenheter av att ha en egen avloppsbrunn då båda två pratade om bajset och 

kisset som hamnade under locket någonstans utanför huset. En av dessa två nämnde också att 

bajsbilen kom och sög upp bajset från brunnen och att det var likadant vid deras båt.  

Efter den pedagogiska aktiviteten kände alla barn till att bajset och kisset hamnar i toaletten, precis 

som de gjorde innan. Ett till barn nämnde spolknappen till skillnad från första intervjutillfället. Alla barn 

visste att det gick ett rör från toaletten, vid första intervjutillfället var det endast två stycken som 

nämnde rör. ”Först bajsar man i toaletten sen åker det genom ett rör” ett barn berättar om vart bajset 

tar vägen. 
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Tre stycken nämnde vatten, antingen i toaletten eller i röret från toaletten. Fyra stycken kände till att 

det fanns ett galler med någonstans i avloppssystemet och tre stycken nämnde sanden. ”Kommer ner i 

sanden och gör ren det” ett barn berättar om vad som händer efter röret i avloppssystemet. 

Alla sex barn kom ihåg traktorn och fem stycken kände även till att den körde till åkern. Under den 

pedagogiska aktiviteten fick alla barn pröva på att tömma gallret från bajs och ställa det på traktorn 

och köra iväg det till åker. Fyra barn kom ihåg sjön. Två barn kom ihåg reningsverket men kom inte ihåg 

vad det hette. ”Här åker det till tvätthuset!” ett barn berättar om hur bajset åker i rör till reningsverket. 

 

Bild 1. Ett barns ritning på avloppssystemet 
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4.2 Barns uppfattningar om de olika komponenternas funktioner 

Här presenteras antal funktioner barnen kände till ur avloppssystemet före och efter en pedagogisk 

aktivitet på individnivå. 

 

Diagram 3. Antal funktioner på individnivå 

Uppföljningsintervjuerna gjordes efter den pedagogiska aktiviteten för att se hur barnens förståelse för 

avloppssystemet hade utvecklats. Samma fråga användes som utgångspunkt som vid det första 

intervjutillfället. Vid det första intervjutillfället var frågorna väldigt öppna för att barnen skulle våga sig 

på gissningar. Vid det andra tillfället var det mer fokus på att försöka få barnen att förklara sina 

uppfattningar genom att fråga ”varför?” för att se om de förstått de olika komponenternas funktioner.  

Vid det första intervjutillfället kände barnen till mellan 0-2 funktioner i avloppssystemet, se diagram 3. 

Vid den pedagogiska aktiviteten fick barnen konstruera ett förenklat avloppssystem och pröva på olika 

funktioner. De fick bland annat spola genom att hälla vatten i toaletten så att bajset åkte genom röret 

och landade på gallret. De fick också lägga i diarré i form av jord blandat med vatten och spola ner det 

för att se det åka igenom gallret och fastna i sanden. De fick också se bilder (se bilaga 1) på ett 

förenklat avloppssystem samtidigt som de fick en förklaring på hur det kan fungera. Efter den 

pedagogiska aktiviteten kände barnen till mellan 2-5 fler funktioner i avloppssystemet, se diagram 3. 

Samtliga barn hade fått en bättre förståelse för avloppssystemets funktioner. Ett av barnen kände inte 

till någon funktion från början och efteråt kunde hon berätta om tre funktioner. Även de barn som 

kände till någon eller några funktioner från början visade att de hade lärt sig ytterligare funktioner. 
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Här presenteras vilka funktioner barngruppen kände till ur avloppssystemet före och efter en 

pedagogisk aktivitet. 

 

Diagram 4. Antal funktioner på gruppnivå 

Innan den pedagogiska aktiviteten var det fyra barn som hade nämnt spolknappen och de hade också 

en förståelse för att spolningen förde bort bajs och kiss. Två barn nämnde att det finns rör, de två som 

verkade ha erfarenheter av egen avloppsbrunn och båda två förklarade att bajset och kisset åkte i 

rören. Några barn trodde att bajset hamnade på soptippen men visste inte hur det kom dit. Ett barn 

berättade att kisset och bajset åker långt ner i marken för att sedan regna ner. ”Det tar vägen i 

tovaletten. . . sen ramlar det ner jättemycket. . . sen ramlar det ner från himlen” ett barn om vart 

bajset och kisset tar vägen vid det första intervjutillfället. 

Till skillnad från första intervjutillfället där tre stycken kände till vad spolningen hade för funktion visste 

nu fem stycken att spolningen för bort kisset och bajset. Alla barn visste nu att kisset och bajset leds i 

rör som går från toaletten men några hade svårt att förklara vad som hände efter röret. De fyra som 

hade nämnt att galler finns med som en komponent i avloppssystemet visste även att bajskorvarna 

fastnar i gallret. En av dessa barn nämnde även sanden. ”Små små bajskorvar fastnar i sanden” ett barn 

om sandens funktion i avloppssystemet. 

Ytterligare två barn nämnde också sanden och förklarade att vattnet blev rent av sanden för att sedan 

åka i ett rör till sjön. Alla sex barn mindes traktorn och av dessa var det fem stycken som berättade hur 
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traktorn kom för att hämta bajset och körde iväg med det. Fem barn mindes också åkern men många 

hade svårt att komma ihåg vad det kallades för och visade med händerna hur det var ritat (se bilaga 1) 

eller förklarade att traktorn åkte till bonden.”Jag kommer inte ihåg vad det heter men det var så här” 

ritar streck med pekfingret i luften. Ett barn om åkern i uppföljningsintervjun.Tre barn kunde också 

berätta att bajset används som gödsel. ”Bonden vill ha det för då växer det” ett barn berättar om 

varför bajset hamnar på åkern. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Denna studie behandlade sex barns uppfattningar om tekniska system vilket inte är en särskilt stor 

grupp och gör det svårt att dra generella slutsatser om alla små barns uppfattningar om tekniska 

system. Eftersom urvalet av barn även resulterade i en snevriden könsfördelning går det inte att dra 

några slutsatser som behandlar skillnader mellan pojkar och flickor. Därför behandlar studien inte 

heller detta område. För att få med fler pojkar i studien skulle en medvetenhet om könsfördelningen 

från första början vara av nytta. När den introducerande sagan lästes, som urvalet baserades på, var 

jag inte medveten om könsfördelningen. Det kan ha varit ren slump att det endast var flickor som ville 

höra sagan, det kan också ha att göra med att jag själv är kvinna, eller att TV:n var på i bakgrunden 

vilket kanske distraherade barnen.  

Den förutbestämda frågan som användes i intervjuerna fungerade bra som en inledning till ett samtal. 

Genom att använda kvalitativa intervjuer tror jag att barnen kände att det inte fanns något rätt eller fel 

svar utan att det var mer som ett samtal. Under den pedagogiska aktiviteten blev barnen uppdelade i 

två grupper om tre vilket var ett lagom antal där alla barn fick pröva på allt. De verkade som alla barn 

kände att de fick ta en plats i rummet. Efter att barnen hade fått konstruera och testa ett förenklat 

avloppssystem lades bilderna fram på bordet igen och barnen fick ett i taget lägga en bild på rätt plats. 

Det blev ofta att de försökte överrösta varandra om vart bilden skulle ligga. Detta moment skulle kunna 

göras om flera gånger och gärna på ett mer lekfullt sätt så att alla barn hade fått pröva flera gånger. De 

kunde tillexempel ha fått alla bilder för att tillsammans försöka diskutera och sätta ihop bilderna 

istället för att en vuxen styr. På så sätt hade de kunnat lära av varandra som Vygotskij förespråkar 

(Lindqvist, 1999). Genom att se varandras kunskaper och lära av varandra kanske barnen hade kommit 

ihåg ännu mer. Till exempel om ett barn berättar om gallrets funktion kan de andra barnen lättare 

komma ihåg gallret genom att koppla ihop det med barnet som berättade om det. 

5.2 Resultatdiskussion 

Enligt Forsberg & Holmlund (1994) gillar barn att jobba med teknik där nyfikenhet, laborerande och 

förändring finns i centrum. Genom att barnen i förskolan ges möjligheter att utforska tekniska 

lösningar och själva bygga och konstruera kan de få en förståelse för hur teknik kan användas för att 

underlätta vardagen och lösa olika problem. Genom att analysera tekniska föremål lite närmare får de 

fundera på frågor som rör användningen, nyttan, funktionen, materialet, konstruktionen och 

utformningen och får på så sätt se teknikens olika sidor(Utbildningsdepartementet, 2010).  
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I denna studie gavs barnen möjlighet att tillsammans utforska en teknisk lösning som används dagligen. 

De fick bland annat konstruera ett förenklat avloppssystem och fick på så sätt en begynnande 

förståelse för det. 

På sikt får de kunskap om den egna användningen av teknik men de lär sig också att ta ställning till 

olika alternativ i samhället. Den tekniska utvecklingen går i allt snabbare takt och omger oss i vår 

vardag och det är därför viktigt att tekniken barnen möter görs synlig och begriplig. Detta för att 

barnen ska få en grundläggande teknisk förståelse i den utsträckningen att de lättare ska kunna ta till 

sig den teknik som finns runt omkring dem (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Avloppssystemet är en av de tekniska lösningar som finns i barnens vardag som inte är särskilt synlig. 

Resultaten i denna studie pekar på att barnen främst kände till de synliga delarna av avloppssystemet, 

nämligen toaletten och spolknappen, ett barn nämnde också vattnet i toaletten, se diagram 2.Fyra 

barn kände till spolningens funktion, nämligen att det för bort bajs och kiss, men de hade många olika 

teorier om vart det fördes bort. Att det leds i rör är inte synligt och kan vara förklaringen till varför de 

inte kände till detta. De barn som nämnde rör som en del av avloppssystemet hade förmodligen 

erfarenheter av att ha en egen brunn på tomten. Dessa två barn kände också till rörets funktion, att det 

leder kiss och bajs trots att detta inte är en synlig del av avloppssystemet.  Precis som Svenssons (2011) 

studie visar på, verkar barnen främst känna till de synliga materiella i tekniska system.  

Under den pedagogiska aktiviteten fick barnen nya erfarenheter av avloppssystemet, de fick se bilder 

(se bilaga 1) och konstruera och testa ett förenklat avloppssystem. Resultaten efter den pedagogiska 

aktiviteten visar på att alla barn hade erövrat ny kunskap både om avloppssystemets olika 

komponenterochdess funktioner. Studien fokuserade på två frågeområden; avloppssystemets olika 

komponenter och deras olika funktioner. 

5.3 Barnens uppfattningar om komponenter 

På gruppnivå kände barnen först till de synliga komponenterna och resultaten pekar på en tydlig 

förbättring efter den pedagogiska aktiviteten. Barngruppen kunde nu visa på att de kände till alla 

komponenter i avloppssystemet, även de som inte är synliga. Genom den pedagogiska aktiviteten fick 

barnen en praktisk erfarenhet av avloppssystemet vilket utvecklade deras kunskaper precis som Dewey 

förespråkar (S. Hartman, R. M. Hartman & P. Lundgren, 2004). På individnivå syns också en tydlig 

förbättring, alla barn utvecklade sin kunskap om avloppssystemet på något sätt. Efter den pedagogiska 

aktiviteten nämner de mellan 2-7 fler komponenter än vad de gjorde vid det första intervjutillfället, se 

diagram 1.Vygotskij menar att det barnet klarar av i samarbete med någon annan eller tillsammans 

med en handledare kommer det att klara av själv senare (Smidt, 2010). Under den pedagogiska 
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aktiviteten handleddes barnen av en pedagog och resultaten visar på att barnens kunskaper har 

utvecklats. Vid fortsatt arbete med avloppssystemet under handledning av en pedagog tror jag att 

barnen skulle klara av att förklara samtliga komponenter.Svenssons (2011) studie visar på att barnen 

hade lättare att se delarna i systemet än dess funktioner. Resultaten i denna studie visar på liknande 

resultat, vissa barn kunde nämna sanden som en komponent men inte sandens funktion.  

5.4 Barnens uppfattningar om funktioner 

Resultaten pekar på att barnen kände till väldigt få funktioner före den pedagogiska aktiviteten, några 

barn kände till att spolningen för bort bajs och kiss. De två barn som verkade ha erfarenheter av egen 

avloppsbrunn kände till att bajs och kiss leds i rör. Efter den pedagogiska aktiviteten syns en klar 

förbättring av barnens kunskaper om avloppssystemets funktioner. På individnivå hade alla barn 

utvecklats, ett barn som inte kände till några funktioner alls kände nu till tre funktioner, se diagram 3. 

På gruppnivå kan man se att barnen tillsammans kunde nämna alla funktioner i det förenklade 

avloppssystemet, se diagram 4. De visade att det hade en begynnande förståelse för de funktioner som 

inte heller syns som rörets, gallrets och sandens funktion. De flesta kom ihåg traktorn som kom och 

hämtade bajset och körde det till bonden. Under den pedagogiska aktiviteten fick alla barn prova på att 

köra traktorn med bajs till åkern vilket de verkade tycka vara roligt. Den konkreta handlingen gjorde 

funktionen synlig för barnen till skillnad från till exempel bajsets funktion på åkern som inte gick att 

konkretisera på samma sätt under den pedagogiska aktiviteten. Genom det praktiska görandet att köra 

traktorn, som Dewey förespråkade, sattes en inlärningsprocess igång (Smidt, 2004).  

6.Slutsats 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur barn kan lära om tekniska system och hur deras 

uppfattningar förändrats efter en pedagogisk aktivitet. Min slutsats är att barns uppfattningar om 

tekniska system utvecklas när de fått delta i en pedagogisk aktivitet. Före den pedagogiska aktiviteten 

visade barnen på lite kunskap om avloppssystemet och dess funktioner. Efter den pedagogiska 

aktiviteten hade deras kunskaper tydligt förbättrats och utvecklats. De kände till fler komponenter och 

funktioner i avloppssystemet och kunde berätta om det. Genom att på ett praktiskt sätt få lära känna 

avloppssystemet utvecklades barnens kunskaper om det. Alla dess delar och funktioner gjordes synliga 

för barnen med hjälp av bilder, diskussioner och konstruktioner. Det är viktigt att synliggöra tekniska 

system och göra dem begripliga för barn i förskolan. De spenderar en stor del av sin tid på förskolan 

och verksamheten har en viktig uppgift att ge barnen möjlighet att möta tekniken i deras vardag på ett 

lustfyllt och stimulerande sätt. 
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6.1Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att se vilka tekniska lösningar barn intresserar sig för och använda det som 

utgångspunkt för barns lärande. Kan barnen utveckla sin kunskap om tekniska system ännu mer om de 

redan har ett begynnande intresse från början. Sådan forskning skulle kunna synliggöra andra sätt som 

barn kan lära om tekniska system.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Bilder på ett förenklat avloppssystem som användes under den pedagogiska aktiviteten.  

 

  



 
 

Bilaga 2  

Hej! 

Mitt namn är Aida Torabizadeh och jag går sista terminen på förskollärarlinjen på XX universitet. Jag 

har läst inriktning Naturkunskap i vardagen där teknik har ingått. Just nu håller jag på att skriva 

examensarbete med inriktning teknik där jag intresserar mig för barns uppfattningar om tekniska 

system – i synnerhet avloppssystemet.  

För att kunna göra detta arbete behöver jag intervjua barn i 3- 5-årsåldern. Jag kommer att spela in 

intervjuerna för att sedan kunna bearbeta dem, endast jag kommer att använda inspelningarna och när 

arbetet är klart kommer inspelningarna att raderas. Det är helt frivilligt att delta och du eller ditt barn 

kan närsomhelst avbryta deltagandet. 

Alla som deltar kommer att vara anonyma i mitt arbete. Barnen kommer att ges fingrerade namn och 

jag kommer inte att använda förskolans namn i arbetet.  

Jag behöver tillåtelse av er som vårdnadshavare för att kunna genomföra detta och ber er därför så 

snart som möjligt svara på och lämna detta formulär till någon av förskolans personal. 

Om ni undrar över något så tveka inte att höra av er till mig, ni kan nå mig via mail. 

Vänliga hälsningar  

Aida Torabizadeh 

 

□ Jag samtycker till att mitt barn får delta i undersökningen 

 

□ Jag samtycker inte till att mitt barn får delta i undersökningen 

 

Barnets namn:______________________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens namnteckning:_______________________________________________________ 
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