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Abstract 

 

The purpose of the survey is to find out what perception children in preschool have about the car as a 

technical system, how its components interact, and also their perception on various components of the 

traffic system. Qualitative interviews were conducted with eleven children in the age of three about their 

experiences on this. 

 

The result shows that most of the children in the study have experience on the components that are most 

prominent on a car such as steering wheel, wheels and engine. The results are mixed in terms of 

knowledge of the components' importance and how they interact with each other. The survey also shows 

that the children who have the greatest knowledge of the components' importance are those who have 

been with an adult when changing tires, refueling, minor repairs, etc. According to the results, most of 

the kids know that there must be roads to drive on and they recognize for example traffic lights and Mr. 

Gårman plate available at pedestrian crossings. However, there is general uncertainty about the 

significance of them. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad barn i förskolan har för uppfattning om bilen som ett 

tekniskt system, hur dess komponenter samverkar, samt vad de har för uppfattning kring olika 

komponenter i trafiksystemet. För att ta reda på det har kvalitativa intervjuer genomförts med elva barn i 

treårsåldern om deras erfarenheter kring detta. 

 

Resultatet visar att de flesta barnen i undersökningen har erfarenhet av de komponenter som är mest 

framträdande på en bil som t.ex. ratt, hjul och motor. Resultatet är blandat vad gäller kunskapen kring 

komponenternas betydelse och samverkan med varandra. Undersökningen visar också att de barn som 

har störst kunskap kring komponenternas betydelse också är de som fått vara med någon vuxen vid 

däckbyte, tankning, enklare reparationer etc. Enligt resultatet har de flesta av barnen kunskap om att det 

måste finnas vägar att köra på och de känner igen t.ex. trafikljus och Herr Gårmanskylten som finns vid 

övergångsställen. Däremot finns överlag en osäkerhet kring betydelsen av dem.  

 

 

Nyckelord: Barn, bil, förskola, tekniskt system, komponenter 
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1. Inledning  

 

Vårt samhälle svämmar över av all teknik som finns runt oss. Tekniken finns omkring oss överallt och 

genomsyrar vår vardag utan att vi alltid reflekterar kring det. Min erfarenhet är att de flesta barn i dagens 

samhälle ofta är tekniskt medvetna. De träffar dagligen på teknik i vardagen i många olika situationer. 

Det finns naturligt i deras omgivning. Exempel på det kan vara att många barn åker bil eller buss 

dagligen till förskolan.  Tekniska funktioner och system är en stor del av vårt samhälle och det är för mig 

intressant att ta reda på vilken uppfattning små barn har kring det. I förskolan läggs grunden för barns 

lärande och enligt förskolans läroplan (2011) ska verksam personal inom förskolan verka för att varje 

barn: ”ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och 

kunskaper” (Skolverket, 2011, s 11)). Vi tar för givet att saker, små som stora ska fungera. Alltifrån 

bankomat till mobiltelefon, datorer, surfplattor, dammsugare, tv-apparater och bilar.  

Klasander (2010) hävdar att tekniken finns i sådana proportioner och med en sådan självklarhet att den 

tenderar att bli i det närmaste osynlig. Tekniken blir mer tydlig när den inte fungerar som vi är vana 

(Ibid).   

 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur barn i förskoleåldern uttrycker sig kring tekniska 

system, i detta fall bilen, samt vad de har för uppfattning om olika komponenter i trafiksystemet. Detta 

eftersom de allra flesta barn torde ha en erfarenhet av bilen.  

 

Frågeställningar  

 

 Vad har barn i förskoleåldern för kunskap och erfarenheter av bilen som ett tekniskt system 

 Vad har barn i förskoleåldern för uppfattning om komponenter i trafiksystemet 
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2. Litteraturgenomgång 

 

2.1 Vad är ett tekniskt system? 

 

Det kan förklaras på detta sätt: Tekniskt system beskrivet så som: ”komponenter och samband som 

tillsammans bildar en helhet” (Svensson, 2011:a s 11). Nationalencyklopedin beskriver enligt följande: 

”Tekniskt system: tekniska och andra komponenter i inbördes samverkan” (www.ne.se).  

 

Enligt Svensson (2011) bör teknik och samhälle vara ett med varandra och teknisk kunskap är en 

förutsättning för att kunna hantera och påverka vardagliga situationer. Begreppet teknik är inte enskilt 

och separat utan bildar en helhet tillsammans med system, människor, lagar, processer och regler. 

Systemen bildar med hjälp av delar en helhet där delarna står i relation med varandra och också kan 

bytas ut för att göra funktionsförändringar i systemen. Exempel på stora tekniska system kan vara 

informations-, energi-, och transportsystem, system där olika komponenter är beroende av varandra för 

att fungera optimalt (Svensson, 2011). Tekniska system förekommer också i mindre skala som t.ex. 

bilens växellåda, elmätare, högtalare, telefoner etc. (www.ne.se) Delsystem kan även vara människan 

som användare av gaspedal och ratt i bilens drivningssystem (Klasander, 2010).  

 

2.2 Teknik ur historiskt perspektiv 

 

I urminnes tider har människan strävat efter att förenkla och förbättra sin tillvaro på olika sätt. Ingen kan 

dock säkert säga när redskap började användas. Enligt Sundin (2006) är de äldsta redskap som hittats 

bearbetade stenar. Dessa är troligen över två miljoner år gamla. Sten och järn har haft stor betydelse 

under historiens gång, men trä har länge varit överlägset dominerande konstruktionsmaterial till olika 

typ av redskap och tekniska hjälpmedel. Många är de konstruktioner och tekniska system som har fått 

enormt genomslag ur historiskt och samhälleligt perspektiv som t.ex. olika jordbruksredskap, yxan, 

urverket, plogbillar, kvarnen och hjulet. Urverket ledde bla till att strukturera tillvaron mer efter klockan 

istället för att förlita sig på s.k. solur. Den tidens munkar eftersträvade åtta timmars bönetid och urverket 

hjälpte till att få bättre överblick över dygnets timmar. Yxan kunde användas i såväl jord- som 

skogsbruk, diverse hantverk och även till slakt och styckning. Plogbillar av järn kunde användas för att 

bryta stenbunden mark. När hjulkvarnen kom gjorde det att mjöl kunde malas i större utsträckning än 

tidigare, då det endast var möjligt att mala till husbehov. Hjulkvarnen skapade på så sätt större spridning 

i bla de svenska skogsbygderna men även i andra nordiska länder. På 1500-1600-talen kom sedan den 

vetenskapliga revolutionen som ersatte den medeltida filosofiska världsbilden med en mer mekanisk 

världsbild grundad på nya kunskaper i naturkunskap. Senare kom järnvägen, ett stort tekniskt system 

som var revolutionerande. Exempel på fler tekniska system som fått revolutionerande konsekvenser är 

t.ex. avloppssystemen och boktryckarkonsten.  

Under 1800- och 1900-talen växte det fram olika tekniska system som även de fått stora konsekvenser. 

Dessa byggde på en rad upptäckter som gjort under 1800-talet vad gäller energidistribution. Ett exempel 

på det är förbränningsmotorn, något som haft en betydande roll vad gäller bilen och flygplanet. Motorer 

i flera utformningar arbetades fram. Resultaten var i början inte så välfungerande.  

I slutet av 1800-talet kom de första fordonen med bensinmotor konstruerade av Daimler och Benz, även 

kallade automobilens fäder. De uppfann bla en självgående tvåhjuling samt en trehjuling. Bensinmotorn 

och automobilen hade dock fler personer som varit involverade i dess konstruktioner och tekniska 

lösningar. Bilen blev snabbt ett relativt vanligt färdmedel redan under 1900-talets början för att sedan 

successivt öka i takt med tillverkningen av personbilar. Från att i början tillverka ca tiotusen bilar om 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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året till att när första världskriget bröt ut ligga på en omfattning av drygt en halv miljon personbilar om 

året. De flesta från USA i Henry Fords T-liknande modeller (Sundin, 2006).  

 

2.3 Varför man ska lära om tekniska system 

 

I vårt moderna samhälle möter vi dagligen på många tekniska system i olika miljöer. Exempelvis bilar, 

barnvagnar, datorer, telefoner, kylskåp, klockor etc. Vårt samhälle är beroende av tekniken, vi använder 

det dagligen och det finns utan att vi alltid tänker på det. De som växer upp i dag får helt andra 

erfarenheter kring detta än tidigare och genom att lyfta fram tekniken i förskolan kan vi också öka barns 

medvetande om tekniska funktioner och system för att på så sätt underlätta för fortsatt lärande kring 

ämnet. Här har förskolan ett viktigt ansvar. I förskolan läggs grunden för barns lärande och enligt 

gällande styrdokument ska: ”förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, s 10, 2011). Förskolan ska också 

arbeta aktivt för att barnen: ”stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” 

(Skolverket s 11, 2011).  

 

Svensson (2011) talar om det teknikkomplexa samhället. Dagens moderna samhälle där vi från det vi 

stiger upp morgonen tills vi lägger oss att sova på kvällen möts och samspelar med olika tekniska 

föremål och system i det vardagliga livet. Till exempel en så självklar företeelse som att spola i toaletten 

eller använda en mobiltelefon (Ibid).  

 

Grundskolans läroplan i teknik (2011)  säger att:  

 

 Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska 

 kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i 

 en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

 intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet 

 och innovativt sätt (Skolverket, 2011, s 1).  

 

Förskolan ska inte på något sätt sträva efter att ta över grundskolans roll här utan snarare ge barnen en 

försmak och en grund att stå på och kunna bygga vidare på när de sedan fortsätter in i skolans värld. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, s 11, 2011).  Svensson (2011) tar upp olika perspektiv 

på varför vi ska lära om teknik. T.ex. för att förenkla vår vardag vad gäller hur vi agerar i olika 

situationer som vi ställs inför och för att det ger oss en bättre förståelse av vårt samhälle. D.v.s. för att få 

redskap för att kunna hantera vårt tekniska samhälle (Svensson, 2011).  

 

 

2.4 Hur barn lär om tekniska system 

 

Hur man bäst lär kan se ut på olika sätt och vara högst individuellt, men ett av sätten kan vara genom 

lek. I förskolans läroplan (2011) så har leken stor betydelse och står att läsa enligt följande:  

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken 

för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten 

i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras  

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande  

samt förmåga att samarbeta och lösa problem (Skolverket, 2011, s 6,). 
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Lek ske på flera sätt såsom enskilt, sida vid sida och tillsammans med andra. Barn bör erbjudas en 

stimulerande miljö på förskolan och möjlighet till att få undersöka sin närmiljö tillsammans med andra 

medforskare, barn som vuxna. De bör också ges möjlighet till att utmanas i sitt utforskande för att bidra 

till ökat lärande (Skolverket, 2011).  

För att kunna skapa ett klimat som är gynnsamt för lärande och utforskande är det viktigt att barnen 

känner sig trygga i miljön med pedagogerna på förskolan. Enligt Brodin och Hylander (1998) poängterar 

Daniel Stern vikten av ömsesidig kontakt mellan barn och vuxna för att skapa bra förutsättningar för 

kommunikation och lärande. Han talar om det storögda tittandet där barnet iakttar när andra kan s.k. 

ladda föremål d.v.s. använda dem och visa dem och på så sätt göra dem intressanta för barnen och locka 

till lek (Brodin, Hylander, 1998). Enligt Åberg, Lenz-Taguchi (2009) hör barnsyn och kunskapssyn 

ihop. Som pedagog är det viktigt att reflektera över hur man själv ser på barn och deras lärande. Att 

kunna se det kompetenta barnet och dess förmågor. För att stimulera barns lärande så behövs en 

inbjudande miljö med lockande material att tillgå, samt ambitiösa vuxna som fångar upp barnens 

intressen och är lyhörda för att tillsammans ha en bra utgångspunkt. Att som pedagog ta tillfälle i akt och 

spinna vidare på det barnet visar intresse för eller just har upptäckt. Men även för att skapa intresse och 

visa på nya infallsvinklar i leken (Åberg, Lenz-Taguchi, 2009).   

 

Ett arbete av Appe´(2006)  tar bland annat upp Vygotskys teori där han menar att barns lärande är 

miljöstyrt, d.v.s. att miljön de vistas i har en viktig relevans för deras lärande. Vygotskys teori är också 

att barn lär sig bäst i samspel med andra. Bilen i leksaksformat är vanligt förekommande på förskolan 

och det ger barnen möjlighet att undersöka den närmare både på egen hand men även tillsammans med 

andra. Enligt Vygotsky har fantasin en betydande roll vad gäller barns lärande. Utan fantasi och 

kreativitet, ingen kvalitet på barns lärande (Appe´, 2006).  

 

Andrén, Karlsson och Svensson (2007) hänvisar i sitt arbete till Dewey som hävdar att förskolan bör 

samarbeta med olika verksamheter utanför förskolan för att hitta fler miljöer som stimulerar barns 

lärande som t.ex. industri, muséer och tekniska miljöer. Detta för att kunna tillgodose alla individers 

intressen och behov, samt få nya perspektiv (Ibid).   

 

2.5 Hur barn tänker kring tekniska system 

 

Det kan vara svårt att förstå vad ett tekniskt system är och hur det fungerar. Enligt Svensson (2011) vars 

avhandling grundar sig på studier om elever i grundskolan kan en orsak till det vara att alla delar i ett 

tekniskt system inte alltid syns med blotta ögat. Ofta finns en slags ogenomskinlighet som gör att det 

kan vara svårförståeligt beroende på vilket system det är och hur synligt systemet är.  Det krävs någon 

form av utvecklat systemtänk d.v.s. att man trots osynligheten i systemet ändå kan ha en uppfattning om 

dess beståndsdelar och funktion (Svensson, 2011).  

 

Enligt Bjurulf (2008) visar olika studier på att tid har betydelse vad gäller barns förståelse av teknik. 

Undersökningar har genomförts i grundskolan med elever i elvaårsåldern och visar på att deras 

kunskaper och förståelse ökat när de fått arbeta ämnesövergripande under en längre tidsperiod. 

Resultatet visar också att förståelsen ökat efter gemensamma projekt och diskussioner i skolan.  

I Bjurulfs (2008) avhandling hänvisar hon bla också till studier som gjorts i Indien där det framkommer 

att barns uppväxtvillkor också spelar en viktig roll vad gäller barns/ungas tekniska förståelse.  
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3. Metod 
 

3.1 Urval 

Det som ligger till grund för det här arbetet är kvalitativa intervjuer med elva stycken barn, varav tre 

pojkar och åtta flickor från fyra olika avdelningar på en förskola i mellansverige. Barnen på förskolan är 

mellan ett och tre år gamla och undersökningen har riktats till de barn som är tre år. Anledningen till att 

undersökningen riktade sig till treåringarna är på grund av att de flesta av treåringarna hade lättare att 

uttrycka sig verbalt än de yngre barnen. Samtyckesbrev lämnades ut till föräldrarna för sammanlagt 

fjorton barn. Alla föräldrarna godkände att deras barn skulle delta i undersökningen.  Av de fjorton barn 

vars föräldrar godkänt intervjuerna blev det bortfall av tre barn på grund av sjukdom. Samma frågor har 

ställts till samtliga barn (enligt bilaga 1), dock ledde svaren i vissa fall in till följdfrågor som skiljer sig 

något åt mellan de olika intervjuerna.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

För att kunna genomföra undersökningen och få så uttömmande svar som möjligt har jag valt att 

använda mig av kvalitativa intervjuer med barn. Detta för att kunna hålla mig inom ett fast frågeområde 

men ändå kunna anpassa följdfrågorna från intervju till intervju beroende av de svar som ges (Johansson, 

Svedner, 2010 s 35). Intervjumetoden är s.k. semistrukturerade intervjuer dvs. alla barn fick samma 

huvudfrågor med öppna svarsmöjligheter. Detta för att få ett så tydligt resultat som möjligt. 

Följdfrågorna skiljde sig dock åt något i vissa fall. 

 

3.3 Procedur 
 

Pedagogerna på förskolan kontaktades som ett första steg. Detta för att presentera det tänkta arbetet och 

insamlingsmetoden för samtycke från personalen. Eftersom det fick ett positivt bemötande fortsatte jag i 

nästa steg med att kontakta föräldrarna via samtyckesbrev för att få deras tillstånd att intervjua deras 

barn. I breven klargjorde jag att intervjuerna skulle vara helt och hållet frivilliga för barnen och att de 

skulle behandlas anonymt i rapporten enligt forskningsetiska principer, (Johansson, Svedner, 2010, s 

22). Jag berättade också kort om min uppgift och vad det skulle handla om (se bilaga 1).  

 

Intervjuerna genomfördes i ett av lekrummen där man kunde stänga dörren. Detta för att skapa lugn samt 

minimera störningsmoment (Doverberg, Pramling, Samuelsson, 2000).  Barnen intervjuades ett i taget, 

detta för att inte riskera att de skulle påverka varandras svar. Dock gjordes undantag vid ett av 

intervjutillfällena då ett av barnen absolut ville att kompisen följa med in i rummet vid intervjutillfället. 

Innan intervjuerna genomfördes pratade vi rent allmänt, barnen berättade vad de gjort på förskolan under 

dagen etc. Detta för att göra det hela mer avslappnat och för att skapa bra kontakt. Fortsättningsvis läste 

jag och tittade tillsammans med barnen i olika böcker som handlar om bilar och annat som relaterar till 

ämnet. Böckerna som användes är ”Bil bil bil”(Arvidsson & Asklöf, 2004), ”Jag kan köra alla 

bilar”(Nyman & Nygren, 1997) samt ”Hur du kör konstiga bilar”(Nilsson & Sheppard, 2011). Under 

intervjuerna som utgick från undersökningens frågeställningar (se bilaga1) tittade vi också på bilder på 

en dator (se bilaga 2 och 3). Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon för att underlätta 

transkriberingen och varade i snitt i ca tio minuter per barn.  

 

3.4 Databearbetningsmetod  
 

Efter att ha genomfört intervjuerna transkriberades de och en jämförelse av barnens svar gjordes. Sedan 

sammanställde och kategoriserade jag. Sammanställning gjordes genom tabeller där de komponenter 

som kommit på tal under intervjuerna kategoriserades genom att titta på om barnen hade kunskap om: 
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respektive komponenters existens samt även kunde namnge, komponenters existens men ingen kunskap 

om namnet, ingen uppfattning om komponenten alternativt att det inte framkom i intervjun vad gäller 

kunskapen. En liknande tabell gjordes också som en översikt över barnens uppfattning om 

komponenternas samband.  

 

 

3.5 Etiska överväganden 
 

Genomförandet av intervjuerna har utgått ifrån forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet(2002), 

dvs. Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. Information har 

lämnats till vårdnadshavare, barn och pedagoger om vad undersökningen avser samt att deltagandet är 

frivilligt och närhelst kan avbrytas om intervjuobjektet önskar. Vårdnadshavarna har genom utlämnat 

samtyckesbrev godkänt barnens deltagande. Vidare har information getts vad gäller den enskilda 

individens samt förskolans anonymitet.  Inget i rapporten kommer visa något som gör det möjligt att 

kunna identifiera varken barn som deltagit eller vilken förskola det gäller. Barnens namn som 

förekommer i undersökningen är fiktiva och endast ålder och kön finns med. All fakta som framkommit 

vid intervjutillfällena kommer endast användas i forskningssyfte i den här rapporten och behandlas 

konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002).  
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4. Resultat  

Här påvisas resultatet av undersökningen vad gäller barnens uppfattning om bilens olika komponenter 

samt deras uppfattning av komponentens roll i det tekniska systemet. Frågor har också ställts för att se 

hur många av barnen som deltagit i praktiska göromål kring bilar samt kring deras intresse för lek med 

dessa. Resultatet redovisas i tabeller som kategoriserats utefter sammanställningen av barnens svar. 

Namnen i tabellerna är alla fiktiva. I de undersökningsfrågor där det inte framkommer huruvida barnen 

har någon uppfattning eller ej visas ett streck i tabellen.  

 

4.1 Lek samt delaktighet kring praktiska saker med bilar 

 

Tabell nr 1: 
 

Barn Leker du mycket med bilar Har du varit med när någon 

tankat, lagat bilen, bytt däck 

etc. 

Lisa Nej Ja 

Fia Nej - 

Lea - Ja 

Anna Nej Ja 

Kajsa Nej  Nej 

Linda Ja Ja 

Ella Nej Nej 

Tilde Nej Ja 

Kalle Ja - 

Wille Ja Ja 

Olle Ja Ja 

 

Resultatet visar att nära hälften av de intervjuade ofta leker med bilar och har ett intresse av det. Utifrån 

sammanställningen framkommer även att mer än hälften någon gång varit med och tankat, tittat på vid 

reparationer eller däckbyte etc. också att ungefär hälften hade kännedom om bilen måste tankas varav ett 

av barnen också kände till att det finns både diesel och bensin att tanka beroende av bil. Några kände 

även till att det finns ett tanklock man måste öppna för att kunna tanka och angav också att de ibland får 

hjälpa till med tankning. De flesta av de intervjuade barnen har alltså en viss erfarenhet av bilar på ett 

eller annat sätt.  

Citat från intervjuerna: 

 ”Det finns tanklock att öppna innan man tankar”(Lisa) 

”Ibland blir det punktering så man får laga däcket”(Lea) 

”Min storebror leker med bilar men jag gillar dockorna bäst”(Kajsa) 

”Jag ska också laga bilar när jag blir stor, och köra jättefort”(Olle) 

 

4.2: Bilens komponenter 

 

Tabell nr 2 
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Beskriver= Har kunskap om att det finns men namnger ej 

Ord= Har kunskap om att det finns och benämner med rätt ord 

– = Ingen uppfattning 

 

Barn Ratt Motor Hjul Bilbarnstol Säte Lampa Dörr Bälte  

Lisa Ord Ord Ord - - - Ord - 

Fia Ord Ord - - - - - - 

Lea Beskriver Ord Ord Ord Ord - - - 

Anna Ord Beskriver Ord Ord Ord Ord - Ord 

Kajsa Beskriver - Ord - - - - - 

Linda Beskriver Beskriver Ord - - - - - 

Ella Beskriver Ord Ord - - - - - 

Tilde Ord Ord Ord Ord Ord - - - 

Kalle Ord Ord Ord - - - - - 

Wille Ord  Ord Ord  - - - - Ord  

Olle Ord Ord Ord  - - Ord Ord Ord 

 

Utifrån sammanställningen kan jag se att de flesta barnen kan de tre enklaste komponenterna på en bil 

såsom ratt, motor och hjul och de flesta har även kunnat namnge dem. I de fall där inte komponenternas 

namn framkommit har de ändå kunnat ge en beskrivning av dem på ett sådant sätt så att man kan förstå 

vilken komponent som menas. Vad gäller övriga komponenter i tabellen har det i vissa fall påvisats en 

uppfattning om respektive komponenters existens. Flertalet verkar dock inte ha någon uppfattning kring 

dem.  

Några få nämnde att man måste ha bilstol för att åka bil men visste inte varför. Samma barn angav också 

att det finns säten i bilen att sitta på och att det finns bälten som ska användas vid bilfärden.  Vad gäller 

lamporna omnämndes de endast av ett par av barnen som dock inte hade någon uppfattning om deras 

funktion.  

 

 Citat från intervjuerna: 

 

”Bilen har dörrar för annars kan jag ramla ut”(Lisa) 

”Den runda man styr med”(Lea) 

 ”Cirkeln som man kör med där fram”(Linda) 

”Med ratten kan man styra”(Anna) 

 ”Den runda man kör med”(Ella) 

”Den runda som man ska hålla i sig i ”(Kajsa) 

 

4.3 Komponenternas samband   
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Uttrycker samband= Har en uppfattning om sambandet mellan bilens funktion och delkomponent 

Ingen uppfattning= Har ingen kunskap sambandet mellan bil och delkomponent 

 

Tabell nr 3 

 

Barn Ratt Motor Hjul  

Lisa Uttrycker samband Uttrycker samband Uttrycker samband 

Fia Ingen uppfattning Ingen uppfattning Ingen uppfattning 

Lea Uttrycker samband Uttrycker samband Uttrycker samband 

Anna Uttrycker samband Ingen uppfattning Uttrycker samband 

Kajsa Ingen uppfattning Ingen uppfattning Uttrycker samband 

Linda Uttrycker samband Uttrycker samband Ingen uppfattning 

Ella Uttrycker samband Uttrycker samband Ingen uppfattning 

Tilde Uttrycker samband Ingen uppfattning Uttrycker samband 

Kalle Ingen uppfattning Ingen uppfattning Ingen uppfattning 

Wille Uttrycker samband Uttrycker samband Uttrycker samband 

Olle Uttrycker samband Uttrycker samband Uttrycker samband 

 

 Av de barn som intervjuades uttrycker knappt hälften att de känner till sambandet med att bilar behöver 

en motor för att kunna köras.  Några få hade ingen uppfattning kring motorns samband med bilens 

funktion och trodde att bilen kanske gick att köra även om motorn var trasig/saknade motor. En del av 

barnen var dock osäkra på vad som händer om bilen inte skulle ha en motor. Vad gäller rattens samband 

med bilen uttryckte mer än hälften en uppfattning om sambanden mellan ratten och att den används till 

att styra med. Drygt hälften visade på att de hade vetskap kring hjulens samband med bilens förflyttning. 

Ett av barnen trodde dock att bilen skulle kunna köras utan hjul om man kör sakta. Här ser jag en tydlig 

osäkerhet hos vissa. Resultatet visar alltså delvis en svårighet i förståelsen att koppla ihop 

delkomponentens befintliga syfte. Andra kan koppla ihop t.ex. motorns betydelse för att bilen ska kunna 

köras.  

 

Citat från intervjuerna: 

 

”Bilen kan bli sjuk i motorn och då måste man fixa den, annars kan inte bilen köra” (Wille) 

”Hjulen ska man ha för att bilen ska rulla”(Olle) 

”Det kan gå att köra utan hjul men bara om man kör sakta”(Olle) 

”Motorn går sönder ibland och då måste pappa laga den”(Ella) 

”Bensin är bilens mat och bilen måste ha det för annars dör den precis som vi om vi inte äter mat”(Lea) 

”Man måste ha bälte för annars få man inte åka med”(Wille) 
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”Olika bilar har olika många hjul, och de kan vara olika stora på olika bilar”(Tilde) 

”Jag tror nog att bilen går att köra även om det inte finns några hjul(Linda) 

”Motorn låter väldigt högt”(Wille) 

”Går hjulen sönder finns det extra bak i bagaget”(Lea) 

 

 

4.4 Komponenter i trafiksystemet 

 

Ja= Har kunskap om komponenten  

Nej= Har ingen uppfattning om komponenten 

Känner igen = Känner igen komponenten men har ingen kunskap om funktionen 

Barn Vägar Trafikljus Parkering Skyltar t.ex. 

Herr Gårman 

Olika sorts 

bilar t.ex. 

brandbil, 

ambulans, 

glassbil, 

varubil, 

plogbil, buss 

Lisa Ja  Ja Nej Ja  Ja  

Fia Ja  Ja  Nej Ja  Ja 

Lea Ja  Känner igen Nej Känner igen Ja  

Anna Ja Ja  Ja  Ja  Ja  

Kajsa Ja Känner igen Nej Ja  Ja  

Linda Ja  Ja  Nej Nej Ja  

Ella Nej Ja  Ja  Känner igen Ja  

Tilde Ja Ja - Ja Nej 

Kalle Ja  Känner igen Nej Ja  Ja  

Wille Ja Ja  - Ja Ja 

Olle Ja Ja Ja  Ja Ja 

 

Utifrån sammanställningen kan jag se att nästan alla barnen har en uppfattning om att det behövs vägar 

för bilarna att köra på. Några visste även att det är viktigt att köra på rätt sida för att inte krocka. De 

flesta av barnen angav att de åker bil till förskolan, badhuset, affären etc. och uttryckte också vetskap om 

att det finns många olika sorters bilar på vägen.  Ett flertal pratade också om att bilar kan ha olika färg. 

Endast ett fåtal som hade en uppfattning om att det finns parkeringar.  Under intervjuerna fick barnen se 

bilder på trafikljus samt Herr Gårman-skylten varpå nästan alla kände igen båda. Dock fanns en viss 

osäkerhet hos några kring betydelsen även om föremålen på bilderna var bekant.  Dessa komponenter 

var alltså bekanta men för en del av barnen är det saker som bara förekommer utan att de fått vetskap om 

varför eller dess funktion.  

Citat från intervjuerna: 

”Man åker på vägen, fast det kanske går i luften eller på vattnet med”(Kajsa) 

”Det går att åka bil på vägar fast på båtar också, stora båtar alltså”(Olle) 
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”Det finns jättemånga bilar: glassbil, sopbil, sån utan tak och raggarbilar. Coola!”(Wille) 

”En bil är en bil och det finns bara såna som pappa har”(Tilde)  

”Man stannar på rött och åker på grönt, gul vet jag inte. Och så finns det pilar ibland”(Anna) 

”Vi har övergångsställen i det här landet för att man inte ska bli överkörd när man är ute och går, om 

inte bilarna stannar så krockar man med dem”(Wille) 

”Vid blåa skylten ska bilarna stanna och att man måste gå jättefort över vägen då”(Tilde) 

 

4.5 Sammanfattning av resultatet 

 

Resultatet visar att nästan alla av de intervjuade känner till att bilar har ratt, hjul och motor. Det visar 

också att lek med bilar inte påverkar kunskapen hos de barn som deltagit i undersökningen vad gäller 

bilar och kopplingar till dess delkomponenter. Resultatet visar även att mer än hälften känner till att 

bilens funktion har en koppling till ratt, hjul och motor.  

I undersökningen kan man se att alla barn utom ett känner till att det måste finnas vägar för bilar att köra 

på. De flesta känner också till trafikljus och Herr Gårman-skylten, dock finns en osäkerhet hos vissa vad 

gäller syftet med dessa komponenter. I undersökningen framkommer även att de barn som fått delta 

tillsammans med vuxen i praktiska göromål med bilen har mer kunskap och förståelse om bilen som ett 

tekniskt system.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med intervjuerna var att ta reda på vad barn i förskoleåldern har för kunskap och erfarenheter av 

bilens komponenter, bilen som ett tekniskt system samt deras uppfattning om olika komponenter i 

trafiksystemet som t.ex. trafikljus och vägar. Förskolan och vårdnadshavare informerades innan om 

syftet med undersökningen (Johansson och Svedner, 2010). Kvalitativa intervjuer har valts till 

genomförandet i semistrukturerad form. Detta för att kunna ha öppna svar med utrymme för följdfrågor 

(Ibid). Före intervjutillfällena har böcker som relaterar till ämnet studerats tillsammans med barnen, 

samt även samtalat om de frågor som förberetts innan. Detta för att skapa bra kontakt men också för att 

få intervjun att bli mer samtalsliknande och på så sätt få så uttömmande svar som möjligt. Ett av 

lekrummen användes vid genomförandet av intervjuerna för att minimera störningsmoment och få lugn 

och ro. Detta för att underlätta barnens koncentration vilket också lyckades.  (Doverberg, Pramling 

Samuelsson, 2000).  

 

Intervjuerna spelades in via ljudupptagning på min mobiltelefon, detta för att inte riskera att missa något 

under samtalets gång, samt för att kunna repetera under sammanställningen vid ett senare tillfälle. 

Inspelningen fungerade bra, barnen visade intresse för mobiltelefonen till en början men det avtog och 

intervjuerna fortlöpte bra. Vid transkriberingen fanns en klar fördel i att intervjuerna spelats in eftersom 

det återgav intervjutillfällena ordagrant. Det kan på så sätt ha bidragit till ett noggrannare resultat jämfört 

med om det endast hade förts anteckningar (Johansson och Svedner, 2010).  

 

Själva genomförandet av intervjuerna gick bra och varade i snitt ca tio minuter per barn. Några av 

barnen ville delta länge och några tröttnade efter en liten stund. Barnen deltog intresserat och aktivt i 

intervjuerna vilket gav möjlighet till flera följdfrågor. Intervjuerna skedde med ett barn i taget förutom 

ett undantag där ett av barnen ville ha med sin kompis. Det tilläts eftersom det förmodligen ökade 

trygghetskänslan. Det kan emellertid inte uteslutas att resultatet riskerade att påverkas något.  Dock 

upplevde jag inte att något specifikt barn tog över samtalet till nackdel för det andra.  

 

Elva barn av fjorton tillfrågade deltog i undersökningen. Om barnen varit fler och könsfördelningen 

jämnare kunde en jämförelse ur genusperspektiv gjorts för att se om den tekniska uppfattningen skiljer 

sig åt mellan könen. Med tanke på att antalet inte var så stort hade det även varit intressant att intervjua 

barn från andra förskolor och i andra kommuner för att se om resultatet hade blivit annorlunda 

(Johansson och Svedner, 2010).  För att ge ytterligare en dimension till undersökningen hade intervjuer 

med respektive pedagoger varit intressant för att se hur aktivt och på vilket sätt arbete med teknik sker 

på den aktuella förskolan.  

 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2011) säger att förskolans uppdrag bla är att:  

 

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 

 drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 

 samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och  

 reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt 

 och sammanhängande” (Skolverket, 2011, s 6, 7, 2011).  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet kan jag se att de flesta av barnen i undersökningen har en uppfattning om de 

komponenter som i huvudsak är mest framträdande på en bil så som ratt, motor och hjul. Däremot har 

endast ca hälften en uppfattning om att komponenterna samverkar. Flertalet är heller inte säkra på varför 

vissa komponenter behövs. De flesta som deltog i undersökningen kände igen trafikljus och 
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övergångsställe, men flera visade en osäkerhet över deras betydelse och funktion. Enligt Piaget 

(Evenshaug, Hallen, 2001) mognar dock inte barns logiska tänkande förrän senare vid ca sju års ålder 

och därigenom kan den osäkerhet flera visat också förklaras.  

 

De barn som uttryckte mest kunskap var de som berättade att det fanns någon i deras närhet som lät dem 

hjälpa till med att t.ex. tanka eller vara med när motorn skulle lagas etc. Bjurulf(2008) tar i sin 

avhandling upp resultatet av en indisk studie som påvisar att teknisk förståelse är starkt kopplad till 

barns uppväxtmiljö. Förståelse kan alltså förknippas utifrån vilka erfarenheter barnen bär med sig, vilket 

också det här arbetet påvisar. Med tanke på att alla har olika erfarenheter bör förskolan arbeta för att 

utjämna skillnader samt för att ge alla barn samma förutsättningar till fortsatt lärande.  

Förskolans läroplan säger att:  

 

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn 

med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang 

och mening. De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. 

Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja  

och lust att lära ska stimuleras(Skolverket, 2011, s 6).  

 

 

Åberg, Lenz-Taguchi (2009) menar att barn lär i samspel med andra och att de vuxna i omgivningen ska 

ge dem verktyg för fortsatt lärande. Barn bör mötas av lyhörda vuxna som strävar efter att upptäcka nya 

saker tillsammans med dem för att utveckla deras kunskaper och förståelse. Dock utan att servera färdiga 

lösningar utan istället vara medforskare i det de gör (Ibid). Enligt Evenshaug, Hallen (2001) som 

hänvisar till Piagets kunskapsteori är kunskap en process där barnen skapar sin förståelse på egen hand 

om de kommer i kontakt med konkreta uppgifter som de kan hantera. Utifrån det perspektivet kan man 

se att det främjar barns lärande om de erbjuds möjligheter och uppmuntras till att utforska sin omgivning 

såväl tekniskt som praktiskt. Undersökningens resultat visar att de barn som fått delta i praktiska 

göromål kring bilen också är de som visar mest kunskap vilket stämmer väl överens med dessa teorier.  

 

I undersökningen kan jag se att ca hälften av de intervjuade barnen hävdar att de har ett intresse av att 

leka med bilar vilket gör att min tolkning av resultatet blir att själva billeken i sig inte har så stor 

betydelse för barnens förståelse av bilen som ett tekniskt system. Detta med tanke på att även vissa av de 

som inte har uttryckt något intresse kring detta ändå visar på kunskaper kring såväl bilars komponenter 

som komponenternas samverkan.  

 

Alla utom en i undersökningen visade kunskap om att det finns olika sorters bilar som t.ex. sop-, glass-, 

brand och varubilar etc. samt att de används för olika syften. Bilars olika funktioner är viktigt för barnen 

att känna till för att skapa sig en bild av större system samt för att skapa sig en bild av hur t.ex. maten 

kommer till förskolan. Förskolan ska sträva efter att: ”ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och 

de funktioner som har betydelse för det dagliga livet”(Skolverket, s 12, 2011).  

 

”Vi får mat från en lastbil”(Wille) 

”Om det snöar kommer plogbilen och skottar vägen”(Anna) 

”Sopbilen hämtar skräpet”(Olle) 

 

Många olika faktorer spelar in vad gäller barns tekniska uppfattning. T.ex. pedagogernas förmåga eller 

oförmåga att lyfta fram begrepp och funktion på ett naturligt sätt i leken och måhända kan barnens låga 

ålder vara en bidragande orsak. Ofta finns en rädsla hos pedagoger kring teknikämnet som troligen beror 

på kunskapsbrist och ovana. Evenshaug & Hallen (2001) talar om Piagets utvecklingsteori som menar 

att barn i tidig ålder har ett konkret tänkande. Det skulle även kunna vara en möjlig förklaring till 

resultatet av undersökningen. Barn lär av vad de med ögat kan se i tidig ålder och utvecklar successivt 

en mer abstrakt förståelse. D.v.s. det man inte med blotta ögat ser kan ändå existera oberoende av om 

barnet samspelar med det för tillfället eller inte (Ibid).   
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Liksom Svensson (2011) skriver kan det innan man utvecklat en abstrakt förståelse vara svårt att se 

sakers förhållande till varandra i t.ex. ett tekniskt system som bilen där inte alla delkomponenter syns 

tydligt.  Barns lärande bör således ske på ett så tydligt och konkret sätt som möjligt. Att lära om teknik 

och tekniska system sågs enligt Svensson (2011) ur ett historiskt perspektiv inte som något nödvändigt 

men menar att vi i vårt moderna samhälle ställs inför det faktum att tekniskt kunnande är en 

nödvändighet om man ser det ur ett samhällsperspektiv. Vi behöver teknisk förståelse för att kunna 

hantera vardagen. Förflyttning via bil för t.ex. med sig kravet på mer kunnande såsom trafikregler och 

andra väsentliga komponenter i transportsystemet.  I ett arbete av Andren, Karlsson och Svensson (2007) 

hänvisar de till Forsberg och Holmlund(1990) som menar att i lärande kring teknik är det av vikt att inte 

endast få kunskaper om tekniska föremåls funktion utan också syftet med varför de fungerar som de gör 

(Andren, m.fl. 2007).  Barns lärande grundläggs i förskolan som enligt läroplanen ska: ”främja alla 

barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”(Skolverket, 2011, s 4).  

 

Förskolan kan arbeta med teknik och tekniska system på många olika sätt. T.ex. genom besök på en 

bilverkstad för att se riktiga bilar bli reparerade, få nya däck, reservdelar etc. Även bilprovningen är ett 

ställe som kan ge nya infallsvinklar och som inbjuder till fortsatt diskussion kring bilar och tekniska 

system. Att plocka isär en klocka, lampa eller en telefon t.ex. för att se vad som finns inuti kan också 

vara spännande och lärorikt. Enligt en forskningsöversikt skriven av Björklund (2008) hävdar Vygotsky 

att barn behöver ta stöd av den som redan sitter inne med kunskapen.  Det är vi som redan innehar 

erfarenheter som kan hjälpa barnen att erövra sina egna för att kunna komma vidare i sin utveckling.  

Samtidigt som de med egen drivkraft kan vidareutveckla den (Björklund, 2008).   
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6. Slutsats och sammanfattning 
 

Undersökningen har riktat sig till barn i tre-årsåldern och har berört deras uppfattning om bilen som ett 

tekniskt system och dess komponenter, samt även om komponenter i trafiksystemet. De flesta av barnen 

har en uppfattning kring de mest framträdande delarna på en bil men det är spridda resultat vad gäller 

förståelse kring komponenternas betydelse och samverkan. Komponenter i trafiksystemet såsom 

trafikljus och Herr Gårman är bekanta för flertalet av barnen, dock finns en osäkerhet om dess funktion. 

Även om en del av barnen har intresse av att leka med bilar finns det inget i resultatet som tyder på att 

det skulle påverka deras kunskap om bilen och dess komponenter. Däremot kan man se att de barn som i 

samspel med vuxna fått hjälpa till att tanka, delta vid däckbyte och reparationer etc. uttrycker mer 

kunskap om bilen och dess komponenter än de övriga. Utifrån tidigare i rapporten angivna citat av 

barnen är min slutsats att flertalet av barnen har många tankar och idéer om bilen och dess komponenter 

och det finns mycket för förskolans personal att arbeta vidare med för att bidra till fortsatt lärande. Enligt 

förskolans läroplan ska ”flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i 

lärandet” (Skolverket, 2011, s, 9).  

 

6.1 Implikationer för skolan och förslag för fortsatt forskning 
 

Som vidare forskning vore det intressant att komplettera med intervjuer gjorda på fler förskolor för att se 

resultatet ur ett större perspektiv. Dessutom vore det spännande att via observationer alternativt 

intervjuer med pedagogerna se på vilket sätt de olika förskolorna väver in teknikämnet naturligt i den 

dagliga verksamheten, och om det skulle ge ett annat resultat.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

1. Vad tror du behövs på en bil för att man ska kunna använda den? 

2. Tror du att bilen fungerar om det inte finns någon motor/ratt/hjul osv.?  

3. Vart får man köra med bilen? 

4. Finns det olika sorters bilar? 

5. Brukar du leka med bilar? 

6. Har du varit med och tittat när någon har lagat en bil/tankat etc.? 

7. Känner du igen den här skylten/platsen? Vad gör man här? 

8. Vet du vad man gör här? Vad betyder de olika lamporna?  
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Bilaga 2 

 

Känner du igen den här skylten/platsen? Vad gör man här? 

 

 

www.google.se/http://www.alvesta.se/Bostad--Miljo/Trafik--vagar/Overgangsstalle/ 

Hämtad 2012-11-10 
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Bilaga 3 

 

Vet du vad man gör här? Vad betyder de olika lamporna?  
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Bilaga 4 

Hej! 

 

Jag går sista terminen på Lärarutbildningen mot yngre åldrar mot Karlstads universitet. Jag ska nu 

påbörja mitt examensarbete.  I arbete vill jag undersöka vad barn har för uppfattning om tekniska 

system, t.ex. bilen. Med anledning av det vill jag be om er tillåtelse att låta ert barn delta min 

undersökning. Det kommer att gå till så att barnen intervjuas och att vi tillsammans läser böcker och 

tittar på bilder kring det tänkta ämnet. Deltagandet är frivilligt, vill inte barnen svara så behöver de inte. 

De kan också välja att avbryta närsomhelst.  

 

 

 

Barnen kommer att vara helt anonyma och inga fotografier kommer att förekomma. Det enda som 

kommer att stå är barnets kön och ålder. 

 

Mvh Marie-Louise Allard 

 

 

 

 

 

Jag ger mitt medgivande till att mitt barn _____________________________ får intervjuas 

                                                  barnets namn 

 

 

Grums den       /       -2012 ________________________________________ 

                                                      vårdnadshavares underskrift 

 

 

 


