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Abstract

The purpose of this research was to investigate 3-5 year old´s ability to develop their understanding 

of a technical system in relation to a pedagogical activity. The activity consisted of the children  

acting as different components of the mobile technology system, where they played that they sent 

texts and made calls to each other. To map the understanding and how it had changed qualitative 

interviews was used before and after the activity.

The results shows that working with technical systems in preschool is successful. The follow-up 

interviews shows a clear development of the children´s understanding regarding the appliance of the 

mobile phone. The children also developed an understanding of the mast as a component of the 

system and about the transfer of information as well. Consequently the results points to an ability 

among the children to use the events of the activity and the theoretical explanations made during it  

to explain the mobile technology system.

Keywords: Technical systems and preschool, 3-5 year old´s understanding, children and mobile 

technology system, pedagogical activity



Sammanfattning

Syftet med detta arbete var att undersöka 3-5 åringars förmåga att utveckla sina uppfattningar om 

ett tekniskt system i samband med en pedagogisk aktivitet. Aktiviteten bestod i att barnen fick agera  

som olika komponenter i mobiltelefonins tekniska system, där de fick leka att de skickade SMS och 

ringde till varandra. För att kartlägga hur barnens uppfattningar förändrats användes kvalitativa 

intervjuer före och efter aktiviteten.

Resultaten pekar på att det går mycket bra att arbeta med tekniska system i förskolan. 

Uppföljningsintervjuerna visade en klar utveckling av barnens uppfattningar gällande 

mobiltelefonernas användningsområde. Barnen utvecklade också en uppfattning om masten som 

delkomponent i systemet samt uttryckte en förståelse för hur dataöverföringen kan ske. Resultaten 

pekar därav på en förmåga hos barnen att använda aktivitetens händelser och de teoretiska 

förklaringar som gjordes under tiden till att förklara mobiltelefonins tekniska system.

Nyckelord: Tekniska system och förskolan, 3-5 åringars uppfattningar, barn och mobiltelefoni, 

pedagogisk aktivitet.
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 1 Inledning

I dagens högteknologiska samhälle är det ibland inte lätt att hänga med då allt utvecklas i en  

rasande takt. Olika tekniska system är något vi använder oss utav dagligen, det går inte att undvika. 

Vi dricker vatten från kransystemet, åker på vägbanesystemet när vi reser och använder 

mobiltelefonisystemet när vi pratar i telefon med en granne eller någon på andra sidan jorden. Trots 

detta är det inte så ofta man tänker över systemens olika delar eller dess bakomliggande teknik. Jag 

har alltid haft ett intresse för teknik, främst ur användarsynpunkt. Jag vill gärna få saker att fungera 

utan att behöva ringa kundtjänst fjorton gånger. Därför har det alltid varit ganska naturligt för mig 

att försöka förstå hur saker och ting hänger ihop. Detta har gett mig en bra grund i att kunna förstå, 

för mig, ny teknik. Nyfikenhet, engagemang och tidigare erfarenheter och kunskaper har gett mig 

en god grund i att lära mig nya saker.

I ett snabbt växande teknisk samhälle behöver man alltmer förståelse för tekniken i och runt 

vardagen. Vägen till denna förståelse tror jag är att skapa ett genuint intresse i att vilja veta hur  

saker fungerar och grunden till detta bör läggas redan i förskolan.

 1.1 Syfte

I förskolan finns riktlinjer som säger att man redan i småbarnsåren ska börja utvecklingen mot att så 

småningom kunna bli en delaktig medborgare i samhällslivet. Teknik är en stor del av vardagen och 

går åt det hållet att det blir en allt större del. Förskolans ansvar att lägga den grund som behövs för 

att barnen ska bli medvetna om och nyfikna på den teknik som finns runtom barnen för att kunna 

nyttja tekniken på ett bra sätt.

Mobiltelefoner är en del av i allas vardag, men dess tekniska system kan vara komplicerat att förstå 

för både barn och vuxna. Syftet med detta arbete är att undersöka små barns förmåga att utveckla 

sina uppfattningar om ett tekniskt system.

 1.2 Frågeställning 

Hur kan man genom en pedagogisk aktivitet förändra barn i 3 till 5-årsålderns uppfattningar om 

mobiltelefonins tekniska system?
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 1.3 Litteraturgenomgång

 1.3.1 Styrdokument i förskola och skola

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står att förskolans ”verksamhet ska bedrivas i 

demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen 

för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet” (s.4). Vidare står att ”barn med de egna 

erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening” (s.6). Läroplanen 

uttrycker också att barnen har en medfödd nyfikenhet som med rätt vägledning ska leda till en 

självtillit och det självförtroende som behövs för att stimulera deras vilja och lust att skaffa nya 

erfarenheter och kunskaper i sitt utforskande av världen. Genom detta utvecklar barnen en förståelse 

för sig själva och omvärlden. Inom de estetiska ämnena ryms teknik som ett sätt att skapa och 

kommunicera. I den ”naturliga” förskolans vardag ska finnas konstruktion och materialnyttjande 

såväl som användande av olika medier. Läroplanen uttrycker vidare specifika mål i att alla barn ska  

”utveckla sin förståelse för naturvetenskap” samt ”utveckla förmågan att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” (s.10). De ska även ”utveckla sin 

förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (s.10). Det är 

förskollärarna som ansvarar för denna utveckling genom ta vara på barnens intressen och 

nyfikenhet inför ämnet (ibid.).

Ett genuspedagogiskt tänk ska genomsyra verksamheten, barnen ska bemötas på ett sådant sätt att 

”traditionella könsmönster och könsroller motverkas” (Skolverket, 2010. s.5). Det står även att alla 

barn ska ha ”samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån traditionella könsmönster” (s.5). Enligt Mellström (2009) är teknik traditionellt ett  

mansdominerat ämne och han menar att detta beror på en tradition där män använder sin tekniska 

kompetens, i synnerhet förmågan att använda olika maskiner och redskap, i mätandet av sin 

manlighet gentemot andra män. Det handlar alltså om manlig självbekräftelse. Om man öppnar upp 

denna syn på teknik och istället ser helheten med tekniska system kan denna genuskodning 

minimeras eftersom man tar bort fokus från de speciella artefakter som kopplas till en viss 

användare (Svensson, 2011).

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) som riktar sig mot grundskolan uttrycks syftet med teknik som ämne att 

”eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig 

och agera i en teknikintensiv värld” (s. 269). Barnen ska också ”utveckla intresse för teknik och 

förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt” (s.269).  De ska få 
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möjlighet till kunskaper om vardagstekniken samt hur man med hjälp av olika tekniker kan lösa 

problem och uppfylla behov. Att ”teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, 

samhället och miljön” (s.269) är också en viktig del i syftet med teknikämnet. Undervisningen i 

tekniska system i årskurs 4-6 ska enligt kursplanen i teknik innefatta hur ”olika komponenter 

samverkar i enklare tekniska system” (s.270), men även ”några delar i vanliga tekniska system i 

hemmet och samhället och hur de samverkar” (s.271) (ibid.).

 1.3.2 Tekniska system

Tekniska system kan beskrivas som sambandet mellan olika komponenter som tillsammans bildar 

en helhet. Det är också nödvändigt att kunna sätta en systemgräns för vad som ingår i det specifika 

systemet. Det måste urskiljas från den övriga världen som då kallas omgivning, även om det är 

väldigt få system som faktiskt kan kallas helt slutna. Omgivningen har oftast mer eller mindre 

påverkan på eller av systemen (Ingelstam, 2009). Förutom komponenternas samband och 

systemgränser behöver man även räkna med samhället, i form av till exempel olika verksamheter 

och människor, som delar i systemet. Firmor, lagar, forskning och miljö kan ingå, precis som de 

ingenjörer och användare som finns med i bilden (Hallström, 2009).

Ingelstam (1996) påpekar att i stort sett allt vi använder oss av är delsystem i större tekniska system. 

Som exempel tar han livsmedelsindustrin där det finns ett fysiskt, ett organisatoriskt och ett  

kontrollerande delsystem. Det fysiska kan vara förpackningar, skörderedskap och anläggningar. Det 

organisatoriska kan vara producenter, transporter och detaljhandel medan det kontrollerande 

innefattar till exempel Livsmedelsverket och Konsumentverket. Sådana här system finns överallt  

både i och utanför våra hem i form av till exempel vattenledningssystem, elsystem, transportsystem 

och telefonisystem (Ingelstam, 1996).

Svensson (2011) konkretiserar det hela genom att säga att vi bara genom våra morgonrutiner 

använder oss av flera stora tekniska system. Mobilens väckarklocka ringer, vi stiger upp och går på 

toaletten vilket innefattar ett system vardera. Hela dagen fortskrider sedan på samma sätt. Detta  

innebär att vi måste ha kunskaper i hur man använder den teknologi som omger oss för att få en väl 

fungerande vardag (ibid.).

 1.3.3 Tekniska system och människan

Som beskrivningen ovan visar räknas människan som en del av de tekniska systemen, och för att 

göra det klarare kan man även benämna dem som socio-tekniska system (Ingelstam, 2009). Dusek 
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(2006) menar att man genom att se på teknik som tekniska (socio-tekniska) system istället för att  

fokusera på de enskilda komponenterna, lättare kan se människans involvering. Genom att se de 

stora sammanhangen blir inte förståelsen för tekniken så begränsad. Det blir också lättare att förstå 

hur tekniken kan påverka människan, att det inte bara är människan som styr tekniken. Om man 

även inkluderar reklam, politik och regering kan man se att teknologin kan påverka och kontrollera 

individen på ett sånt sätt att den tvingas till att använda den (Dusek, 2006).

Hagberg (2009) skriver att det finns ett optimistiskt och ett kritiskt sätt att se på teknik. Det 

optimistiska riktar in sig på teknikens resultat och problemlösningsförmåga. Det kritiska sättet 

uttrycker en oro över människans minskande värde då ny teknik tar över människans roll mer och 

mer. Svensson (2011) skriver även om ett sätt att se på tekniken som ”helt autonom och 

okontrollerbar av människan, att vi håller på att övertas av den växande tekniken” (s.14). Denna syn 

ses som pessimistisk och Svensson trycker på relevansen av att verkligen kunna se tekniken i ett 

större sammanhang för att försöka motverka de konsekvenser som tas upp i det autonoma synsättet. 

För att enligt läroplanen kunna utveckla barnens intresse, engagemang och kunskap i ämnet teknik 

är det viktigt att snarare se tekniken som svårkontrollerbar än helt utom kontroll (Svensson, 2011).

Om man tittar på historien bakom våra stora tekniska system kan man se otroligt positiva resultat  

som, framförallt i industriländerna, lett till stora förändringar i samhället såsom global  

arbetsfördelning och specialisering samt en positiv utveckling av människans livsvillkor (Kaiser, 

1995).

 1.3.4 Teknik i framtiden

Sjøberg (2005) problematiserar tankarna om vad framtiden kan komma att kräva av dagens unga, 

och hur man i skolan ska kunna hänga med i svängarna. Det är ingen tvekan om att man kommer 

behöva mycket kunnig arbetskraft och eftersom utvecklingen sker i snabb takt är det svårt, eller 

omöjligt, för skolan att hänga med. Ekonomin tillåter inte att man köper in den senaste tekniken 

hela tiden. Sjøberg menar också att tekniska färdigheter lättast lärs in genom att använda dem, 

vilket oftast görs bäst på arbetsplatsen där material och maskiner finns. Däremot bygger all 

teknologi på en naturvetenskaplig grund som, för den som har vetskapen om den, kan underlätta i 

inlärning av ny teknik. Att känna till teorier och kunna arbeta med ett vetenskapligt arbetssätt  

betyder mer än att veta hur man hanterar ett för tillfället aktuellt dataprogram. Med rätt grund kan 

man alltså lättare tillägna sig de kunskaper som behövs för att nyttja den teknik som krävs i 

framtiden (Sjøberg, 2005). Detta kan sammanfattas i begreppet technological literacy vilket 

innefattar de kunskaper, förmågor och handlingar som man som aktiv medborgare behöver, men 
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man kan även väga in kunskaper i att agera rätt och identifiera behov och konsekvenser (Svensson, 

2011).

En aspekt när det gäller vikten av framtida kunskap och utveckling av tekniska system är de 

hälsorisker man kan utsättas för till exempel i form av strålning i och med den ökande trådlösa 

aktiviteten. Det finns många försök som visat att mobilstrålning kan leda till cancer, men det kan 

också kopplas till andra risker som skador på ögat och grå starr samt skador på hjärnceller, spermier 

och avkomma. Påverkan på hjärtrytm, kroppens stress-system och hormonnivåer är också en risk 

som kan leda till sömnsvårigheter, depression och ångest. Barn som använder mobiltelefoner kan få 

minnesrubbningar, uppmärksamhetsstörningar, störd inlärnings -och kognitionsförmåga samt på sikt 

de skador som nämnts ovan (Nilsson, 2010).

Klasander (2010) skriver att tekniken har blivit mer och mer sammanfogad med naturvetenskapen, 

inte minst i läroplanerna, för att få status som ämne. Detta begränsar innehållet av tekniska system 

på så sätt att tekniska frågeställningar hamnar i skymundan när man istället fokuserar på fysiska 

lagar, kemiska reaktioner och så vidare. Ofta riktas undervisningen in på en del av systemet och 

flödet av material inom den delen, men tar inte upp hur det är uppbyggt och interaktionen med 

övriga delar av systemet och omvärlden. ”Eleven ses mer som en blivande ingenjör och inte som en 

framtida medborgare och medveten brukare av teknik” (Klasander 2010 s. 263).

 1.3.5 Att undervisa om tekniska system

Behöver man då verkligen kunna den teknik som rör sig bakom hur en viss sak fungerar? Om, jag 

har användarförmåga, behöver jag veta hur det tekniska går till? Sjøberg (2005) beskriver det så att 

alla inte har ett behov av att förklara allt eller viljan att förstå, såsom många aktiva inom 

naturvetenskapen kan vara. Tekniken gör det möjligt att resa kors och tvärs över världen, snabbt och 

billigt. Man behöver inte veta mer än hur man köper en biljett. Men hur bra är det för miljön? Vi är 

alla med och tar ställning i olika frågor, men för att verkligen kunna ta rätt beslut behöves mer 

information. Vi kan till exempel omöjligen veta om vi vill ha genmanipulerade grönsaker om vi inte  

har vetskapen om konsekvenserna av det (ibid.).

Pendrill (2009) talar även om teknikens säkerhet. Som förslag ger hon besökaren av ett nöjesfält 

som blint litar på att de regler som finns för att säkerheten följs. Besökaren åker olika attraktioner 

utan att reflektera över det faktum att det kan förekomma fel som kan åstadkomma olika typer av 

haveri. Detta kan vi inte veta genom att endast ha kunskap om hur man hanterar en viss del i ett  

större system. För att kunna förstå konsekvenserna av hanterandet behöver vi även ha analytiska 
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egenskaper i att kunna undersöka och tänka över tekniken (Ingelstam, 2009).

 1.3.6 Teknikens didaktik – Vad, hur, varför?

Svensson och Ingerman (2009) har i sin artikel arbetat fram ett förhållningssätt för lärare för att 

närma sig en god undervisning om tekniska system. Som anledning till varför man bör lära ut detta, 

tar de, precis som Ingelstam (2009), upp att man genom denna undervisning får en teknisk mognad i 

användandet på så sätt att man kan värdera och göra genomtänkta val. Man får en förståelse för 

användandets konsekvenser samt får upp ett intresse och engagemang för tekniken som ämne 

(Svensson & Ingerman, 2009). Vad som bör läras ut handlar om informationens, materialets eller 

energins förflyttning genom systemet, interaktionen mellan de olika komponenterna samt den 

samverkan och påverkan de olika delarna har med och på varandra och övriga angränsande system, 

natur och människor. Hur det ska läras ut handlar om att titta på och hantera till exempel 

mobiltelefonen, se på hur den i sig (komponenterna inuti) fungerar men även studera mobilen i 

relation till det tekniska system det är en del av (ibid.).

Klasander menar att det är en viktig del av varje individs uppväxt att kunna handla på ett sätt som 

går i enlighet med en hållbar utveckling och att kunna se konsekvenserna av handlandet. Det 

handlar om att lära sig de rättigheter och skyldigheter man har i samhället, men det är också 

värdefullt i utvecklandet av nya tekniska lösningar. För detta behöver man inte bara kunskap om de 

olika komponenternas funktion, utan också en förståelse för hur de kan fungera tillsammans 

(Klasander, 2010).

 1.3.7 Mobiltelefonins tekniska system

Under 1970-talet började en ny teknik inom telefonin sprida sig. Från att ha varit ledningsburet kom 

telefonin att med nya radiolänkar, satelliter och mobiltelefoner mer och mer bli en 

radiokommunikation (Kaiser, 1995). Det finns flera typer av nät, men här kommer en 

grundgenomgång om hur mobiltelefonins tekniska system är uppbyggt och fungerar.

Kihl (2006) skriver att de lokalstationer och abonnenter som finns inom det fasta telenätet kallas 

accessnät. Längst ut i detta nät finns mobilterminalerna, till exempel en mobiltelefon. Nätet är 

indelat i olika områden, eller celler, som är kopplade till en basstation, till exempel en mast, som tar 

hand om dataöverföringen till och från mobiltelefonerna. Basstationerna kan ta hand om flera celler  

på så vis att man riktar mastens antenner åt olika håll. Basstationerna kommunicerar i sin tur med en 

kontrollenhet (ibid.).
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Kihl (2006) beskriver två typer av dataöverföring. Det ena är kretskopplat vilket innebär att en 

direkt väg med en reserverad frekvens används för att hålla igång ett telefonsamtal. Uppkopplingen 

finns alltså under hela samtalet. Det andra är paketförmedlad dataöverföring som istället delar upp 

och skickar informationen i olika paket som sedan sätts ihop i mottagaren, till exempel ett SMS. 

Här finns ingen konstant uppkoppling mellan sändare och mottagare (ibid.).

 1.3.8 Barns lärande

Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2008) beskriver att den empiristiska 

kunskapstraditionen som startade sin utveckling i slutet av 1600-talet utgår från att världen finns för 

människan att upptäcka. Till skillnad mot tidigare religionsbundna förklaringar på omvärlden 

byggde empirismen sina förklaringar om omvärlden på naturvetenskaplig forskning. Genom att 

upptäcka och beskriva fakta om världen kan man förbättra människans livsvillkor, till exempel 

genom ny medicin för bättre hälsa och ny teknik för bättre hjälp till kommunikation och i arbete. Att  

erfara, undersöka och upptäcka med hjälp av sina sinnen ger människan kunskap, upplevelser och 

erfarenheter om saker, händelser och olika fenomen. Genom språket beskrivs världen och alla kan 

ta del av kunskaperna. Med lämpliga laborationer kan en lärare förmedla de kunskaper hon avser 

för barnen att lära sig. Praktisk erfarenhet av att undersöka och observera tillsammans med lärarens 

teoretiska förklaringar leder till att barnen lär sig det som är ämnat att läras in.

Ett konstruktivistisk sätt att se på lärande har till skillnad mot det empiristiska en tanke om att  

barnen inte ska ta del av färdiga kunskaper som finns, utan kan och bör genom egna ansträngningar 

upptäcka världen och skapa egna kunskaper. Utifrån detta uppkom ett sätt att se på pedagogik som 

barncentrerat, att barnen styr sin egen utveckling. Detta utesluter dock inte det empiristiska sättet att  

genom sina sinnen utveckla nya kunskaper. Snarare menas att en lärare inte ska föreläsa om något 

som barnen själva kan upptäcka då barnen inte får möjlighet att fullständigt förstå ett fenomen. 

Genom att först undersöka vad barnen har för kunskaper, kan man sedan vidareutveckla dessa 

genom att skapa aktiviteter som väcker intresse inför att tillägna sig mer adekvata kunskaper. Det  

handlar fortfarande om att man vill lära barnen vissa saker, men utgår från att barn lär sig på olika 

individuella sätt efter sina egna förutsättningar och skapar en kunskap som inte alltid är samma för 

alla (Elfström m.fl, 2008) .

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande menar också att människan lär i samband med andra. Hela 

tiden, vare sig det är lärarbundna lektioner eller andra sammanhang, utvecklas kunskapen vilket inte  

går att undvika. Genom samspel med andra utvecklas och omformas den. Synsättet bygger precis 

som det empiriska och det konstruktivistiska på att vissa kunskaper ska läras in, men detta ska ske 
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genom att bygga på barnens vardagsförståelse och sättas in i ett sammanhang som är meningsfullt 

för dem (Elfström m.fl, 2008). 

Det de olika synsätten har gemensamt är synen på att barn bör få vara aktiva i utforskandet för att 

genom erfarenhet skapa ny kunskap. Det är inte lätt att förstå abstrakta saker såsom många 

naturvetenskapliga fenomen är, men man krånglar ofta till det med svåra förklaringar istället för att  

arbeta praktiskt (Elfström m.fl, 2008). Genom att i sitt vardagliga språk använda sig av 

naturvetenskapliga begrepp kan man nå över till barnens erfarenhetsvärld. Förståelsen för olika 

begrepp hos yngre barn bygger på att deras konkreta handlande medför att de tillägnar sig ett 

individuellt ord- och begreppsförråd. Var och en har de olika begreppsinnehåll eftersom de har olika 

erfarenheter vilket kan medföra att, även om begreppen som används liknar varandra, barnen menar 

olika saker. En lärare kan alltså inte vara säker på vad varje enskilt barn har för begreppsinnehåll  

(ibid.).

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) skriver att barn lär sig bäst när deras lust och 

engagemang är på topp. Dessa egenskaper ses idag som villkor för lärande och har ett nära samband 

med barnens lek. För barn är välden en helhet, den är inte uppdelad i ämnen. Barn leker det de lärt 

sig om världen. När de erfar nya kunskaper kan leken omvandlas och ta sig nya uttryck. Johansson 

och Pramling Samuelsson ger också ett exempel om barn leker brandstation. När de fått nya 

erfarenheter kan leken komma att avbilda andra egenskaper hos brandmannen eller hur 

brandstationen ser ut. Olika barn kan ha tagit till sig olika saker, vilket också  kan omforma leken 

samt påverka de andras lekmedlemmarnas kunskaper (ibid.).
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 2 Metod

Här kommer en redogörelse för hur denna undersökning gått till. Syftet var att undersöka små barns 

förmåga att utveckla sina uppfattningar om ett tekniskt system. Forskningsfrågan som ställdes var: 

Hur kan man genom en pedagogisk aktivitet förändra barn i 3 till 5-årsålderns uppfattningar om 

mobiltelefonins tekniska system?

 2.1 Urval

Avdelningen där denna undersökning genomfördes låg på en förskola i en medelstor stad i 

Mellansverige. Valet av denna grundades i en tidigare kontakt mellan mig som undersökare och 

avdelningen. Barnen på avdelningen var mellan 1 och 5 år gamla, men undersökningen riktades mot 

barnen som var fyllda 3 år och uppåt. På avdelningen fanns vid tillfället elva barn i den 

åldersgruppen varav 9 slutligen deltog i undersökningen. Ett barn föll bort på grund av sjukdom och 

ett barn valde själv att inte vara med redan i den första intervjun. Av de medverkande barnen var 4 

flickor och fem pojkar. Alla namn som används i arbetet är fingerade.

 2.2 Datainsamlingsmetod

Litteraturstudier gjordes innan undersökningen för att ta del av tidigare forskning samt för att kunna 

förklara de begrepp som behövs för att kunna tillägna sig resultatet av denna undersökning. 

Förutom kurslitteratur från andra lästa kurser användes också Karlstads Universitetsbiblioteks 

litteratur. En genomsökning gjordes även av avhandlingar och andra examensarbetens 

referensförteckningar i olika DIVA-portaler. Vissa undersökningar om barns tänkande kring 

mobiltelefoni har gjorts med barn i grundskolan, men ingenting kunde finnas från barn i 

förskoleåldern. 

För att kartlägga barnens uppfattningar valdes kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod innan 

och efter en pedagogisk aktivitet. Aktiviteten utfördes i två grupper med intervjuaren som instruktör 

samt en av pedagogerna från avdelningen som medhjälpare. Metoden är enligt Johansson och 

Svedner (2006) lämplig för denna typ av undersökning då den utgår från ett fast frågeområde, i 

detta fall mobiltelefonins tekniska system. Frågorna behöver däremot inte vara helt bestämda, utan 

följdfrågor kan ställas som anpassas efter barnens tidigare svar. Detta för att få ut så mycket som 

möjligt av svaren och kunna tolka dem på bästa sätt. Inspelning av intervjuerna gjordes för 

möjligheten att kunna lyssna på intervjuerna igen och skriva ner viktiga delar för att sedan kunna 

analysera svaren (ibid.).
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 2.3 Procedur

Ett informationsbrev med ställningstagande till medverkan i intervjuer skickades ut till föräldrarna  

(se Bilaga 1). En intervjumall med relevanta frågor gällande mobiltelefonins tekniska systems 

användning, delkomponenter och dataöverföring gjordes i ordning (se Bilaga 2). Bilder på master 

och en satellit skrevs ut och ritades. Det är enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) bra 

att visa bilder som ett sätt att komma igång med en intervju, då barnet lättare kan associera till den  

egna erfarenheten. Två riktiga mobiltelefoner användes också för att barnen skulle kunna titta, 

känna och visa sina tankegångar på bästa sätt.

När informationsbreven kommit tillbaka började genomförandet av de första intervjuerna. 

Avbrytning av barn i en pågående lek undveks i så stor mån som möjligt för att de inte skulle känna 

att de gick miste om något. Barnen togs enskilt med till ett ledigt rum där samtalet påbörjades  

sittandes vid ett bord. Bilderna plockades fram en och en inför de olika frågornas inriktning. Varje 
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http://gruvensfabod.com/Mobilmast.html

2: Riktiga mobiltelefoner

3: Satellit  
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 4: Teckning föreställande mobiltelefonens  
tekniska system



intervju avslutades med att intervjuaren berättade för barnen hur duktiga de varit och att de senare 

under veckan skulle få delta i en aktivitet som hade med mobiltelefoni att göra. När barnen delgett  

sina uppfattningar fick de även en kort redogörelse för hur mobiltelefonin kan fungera för att 

förbereda dem inför aktiviteten.

Intervjuerna gjordes enskilt då syftet var att ta reda på de enskilda individernas uppfattningar utan 

påverkan från de andra i gruppen. Ett enskilt rum med en lugn atmosfär är viktigt för att barnet ska 

kunna koncentrera sig och hålla intresset uppe. Det är också bra om intervjun görs ostört, utan att 

andra barn eller pedagoger kommer in och bryter samtalet (Doverborg och Pramling Samuelsson, 

2000). Enligt Johansson och Svedner (2006) är det lätt att intervjuaren uttrycker förväntningar och 

värderingar i sättet hon ställer frågan och på så sätt påverkar svaren av informanterna. Detta 

försökte motverkas på så sätt att frågorna ställdes så öppna som möjligt.

Inspelningen gjordes med hjälp av en iPhone 4S med ett nedladdat program som hette iTalk, som 

fungerade precis som en diktafon. Samtalen spelades in och överfördes till datorn för att sedan 

kunna transkriberas och avlyssnas så många gånger som behövdes. Transkribering av intervjuerna 

skedde samma dag som utförandet för att informationen skulle vara aktuell. När de första 

intervjuerna var gjorda var det dags för aktiviteten.

Aktiviteten bestod i att barnen själva skulle agera som olika komponenter i ett mobiltelefonisystem.  

I Bilaga 3 finns en bild och lista på aktivitetens tillbehör. Barnen delades upp i två grupper med 

respektive fyra och fem barn i varje som fick utföra aktiviteten under två olika tillfällen. De fick 

turas om att vara mobiltelefoner och master. Genom systemet skickades SMS och genomfördes 

telefonsamtal. Satelliterna fick inget utrymme i aktiviteten på grund av att de första intervjuerna  

visade att ämnet var nytt för barnen och att de inte hade några förkunskaper. Därför begränsades 

aktivitetens ingående komponenter till mobiltelefoner och master. Under aktiviteten användes  

teoretiska förklaringar och jämförelser om skillnaden mellan aktiviteten och den verkliga 

mobiltelefonin för att barnen skulle få en förståelse för kopplingen. Även relevanta begrepp som 

bland andra SMS och packa upp/ner användes.

När aktiviteterna var avklarade var det dags för uppföljningsintervjuer för att registrera vad barnen 

hade lärt sig under aktiviteten och jämföra resultaten med uppfattningarna de hade innan. Dessa 

skedde på samma sätt som de första med samma frågeområde.

När alla intervjuer var genomförda och nedskrivna började analysen av svaren och jämförelsen 

mellan för- och uppföljningsintervjuerna. Svaren analyserades och delades upp i olika kategorier 

utefter barnens uppfattningar om huvudfrågorna och ställdes upp i olika diagram. Resultaten i de 
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olika intervjuomgångarna jämfördes, sammanställdes och analyserades.

 2.4 Tillförlitlighet

Intervjuerna i detta arbete har varit ett sätt att mäta barnens uppfattningar. Eftersom denna 

undersökning riktas mot endast nio barn på en särskild avdelning är det omöjligt att säga om 

resultaten är generaliserande för en majoritet av barn i åldrarna tre till fem år. Man kan inte påstå att  

resultaten kommer bli likadana vid en liknande undersökning i en annan grupp. Eftersom jag ensam 

analyserat intervjuerna finns en möjlighet att en annan person hade tolkat barnens svar på andra sätt.

Barnen kan inför intervjuerna ha störts i sin tillfälliga aktivitet även om det försökte undvikas. Det 

är omöjligt att veta om bristande svar från vissa barn beror på okunskap eller att koncentrationen låg 

på någonting annat. Trots detta pekar liknande svar från barnen på att välviljan att delta och 

koncentrationen vid intervjuerna och aktiviteten var hög, och slutsatserna har därav en hög 

tillförlitlighet.
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 3 Resultat

Resultaten i detta avsnitt utgår från de nio barn som deltog i studien. Namnen är fingerade. 

Erik, Kajsa, Karl, Lina, Terese, Milla, Alexander, Magnus, Jimmy.

De resultat som uppkommit av intervjuanalysen har sammanställts i olika diagram. De kategorier  

som visas i diagrammen är vad intervjuanalysen visat att barnen gett uttryck för, men är i få fall  

deras egna och exakta ord.

 3.1 Resultat av första intervjuerna

Alla barnen visste att det var mobiltelefoner som visades upp i början av de första intervjuerna. 

Kajsa, Alexander, och Jimmy var de enda som inte uppgav någon de vet som har en mobiltelefon, 

samtidigt som både Alexander och Jimmy ändå sa att de själva hade användarerfarenhet. Detta 

uttryckte även de resterande sex barnen vilket innebär att alla utom Kajsa anser sig ha 

användarerfarenhet. Däremot var Kajsa den enda av dem som använde begreppet SMS som uttryck 

för ett användningsområde vilket pekar på en viss erfarenhet. Karl uttryckte vid samma fråga 

begreppet mail, och Jimmy sa att man kunde skicka brev. Milla använde begreppet meddelande. 

Dessa fyra svar är sammanfattade i tabellen ovan under kategorin ”skicka meddelande”, då alla svar 

innebär att information skickas och man inte kan säkerställa exakt vad som åsyftades.

”Om man hör det här pling-ljudet på pappas telefon. Då springer pappa till telefonen.” Karl 

berättar hur det går till när hans pappa får ett mail.
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I Diagram 1 redogörs för de användningsområden mobiltelefonen har enligt barnen.  
Kategorierna är ett resultat av analysen av barnens intervjusvar.
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Diagram 1: Vad används mobiler till?

Ringa
Skicka meddelande
Spel/Musik/Internet



Som mest frekventa användningsområde uppgavs att ringa. Detta svarade alla utom Magnus som 

endast uppfattade användningsområdet som att ta kort och spela låtar.

Att spela spel angavs av de fyra flickorna Kajsa, Lina, Terese och Klara som användningsområde 

vilket var något samtliga fyra själva hade erfarenhet av.

Erik uttryckte förutom att ringa även att man kan använda mobilen till att titta på internet.

”Man kan titta nåt. På telefon... på internet. Man kan också ringa.” Erik om mobilens 

användningsområde.

Erik, Lina, Terese och Alexander uppgav att de någon gång sett en mast, men ingen av de samtliga 

nio visste vad det var eller vad det hette. Ingen hade heller något förslag på vad de kunde användas 

till eller om huruvida de hade med mobiltelefoni att göra eller inte. 

När bilden på en satellit (se Bilaga 2) visades var det ingen som kunde uttrycka vad det var. Karl,  

Magnus, Lina och Erik gav förklaringen att det var någonting som fanns i rymden och uttryckte 

14

Diagram 2 visar vad barnen uttryckte för erfarenhet av master.
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Diagram 2: Vad är en mast?

Har sett master men vet inte 
vad de är
Har varken sett eller vet vad 
master är

Diagram 3 visar barnens uttryck för erfarenheten av satelliter.  
Kategorierna är ett resultat av intervjuanalysen.
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Diagram 3: Vad är en satellit?

Någonting i rymden
Vet inte



förslag som raket, rymdskepp, flygplan och ”vindsnurra”. 

”Sån som snurrar och gör vind... Det är såna där högt i luften. Jag vet, den snurrar snabbt så man 

får luft.” Erik om satelliter.

De resterande fem barnen svarade att de inte visste. Satelliter hade enligt samtliga barn ingen 

koppling till mobiltelefoni. 

På frågan om hur dataöverföringen kan gå till uttrycktes till en början en ovisshet hos alla barnen. 

Teckningen av mobilsystemet (se Bilaga 2) plockades sedan fram och barnen blev tillfrågade hur ett  

SMS kunde gå från den ena mobilen till den andra. Samtliga gav nu olika uttryck för att 

informationen på något sätt gick från sändaren till mottagaren. Alexander använde uttrycket går in i  

mobilen, Erik att man får det i örat och Magnus att det kommer in där man bor. Karl och Jimmy 

använde olika ljud som swisch och tutututu poff  samtidigt som de pekade med fingret från 

sändarmobilen och till den mottagande mobilen. Ibland verkade de peka i luften och ibland på 

marken under masten när de visade vägen för informationen, men om detta var genomtänkt var 

omöjligt att urskilja. Kajsa refererade till telefonstolpar som hon sett ute och trodde att ljudet  

överfördes via dessa men kunde inte förklara att mobiltelefoner är sladdlösa. På vilket sätt 

informationen färdades eller ”såg ut” var oklart hos alla, det var bara något som skedde. Terese och 

Milla uttryckte samtidigt att masten var ett steg på vägen.

”Då åker dem såsåsåsåså, och sen så och sen så. I den här och sen kommer dem dit.” Terese visar 

på teckningen hur ett SMS kan gå från den ena mobilen till den andra. När hon säger ”i den här” så 

pekar hon på masten.
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Diagram 4 visar barnens uttryck för dataöverföringen. Kategorierna är ett resultat  
av intervjuanalysen.
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Diagram 4: Vad händer när man ringer/skickar ett SMS?

Det sker en överföring, 
men vad som sker är oklart
Vet inte



 3.2 Aktiviteten

Barnen delades upp i två grupper utefter deras närvarotider under de två dagar som aktiviteterna 

planerades att genomföras. I den första gruppen var Erik, Kajsa, Alexander, Magnus och Terese. I 

den andra gruppen var Karl, Lina, Milla och Jimmy.

Innan aktiviteten hade barnen samling och informerades om vilka som skulle gå ut och vilka som 

skulle stanna kvar inne och genomföra aktiviteten tillsammans med författaren till detta arbete som 

instruktör och ytterligare en av avdelningens pedagoger som en hjälpande hand. Barnen uttryckte 

spänning och förväntan inför att få medverka. När gruppen avskiljts från de andra barnen på 

avdelningen informerades de kort om att samtalen de tidigare haft innebar att de skulle få leka att de  

var mobiler och master som skulle skicka meddelanden och ringa till varandra. Beskrivningen 

nedan om hur aktiviteterna gick till överensstämmer för båda grupperna, med undantag för de 

specifika exempel som ges.

Ett barn i taget valdes ut att få börja som sändarmobil, och de andra barnen ställdes upp i ett led av 

master med en mottagande mobiltelefon i slutändan. Sändarmobilen fick ta en eller flera lappar som 

fanns att välja på. Lapparna hade namn på de aktuella barnen, siffror och bilder med olika 

aktiviteter (se Bilaga 3). Några var också blanka och kunde användas för att rita/skriva egna 

meddelanden. De valda lapparna lades ner i olika paket och skickades som ett SMS från mobilen, 

genom systemets master, till den mottagande mobiltelefonen. Mottagaren fick plocka upp lapparna 

och lägga upp dem på bordet för att sedan tolkas tillsammans med de andra barnen, instruktören och 

den andra pedagogen. 

Här följer några exempel på vad som hände:

• Alexander valde en lapp för att springa tillsammans med lappen med Eriks namn vilket 

resulterade i att Erik fick springa ett varv runt mattan.

• Terese valde en bild på en hund och lapparna med Magnus och Kajsas namn som alla 

placerades i varsina paket. Paketen skickades via masterna till mottagaren Magnus. Detta 

innebar alltså att Magnus själv tillsammans med Kajsa fick i uppgift att skälla som hundar, 

vilket de gladeligen gjorde.

• Kajsa tog hjälp av mig för att skicka ett eget meddelande där det stod ”Jag älskar att leka 

med dig” och ett litet hjärta som hon ritade själv. Det egenskrivna meddelandet revs sönder i  

två bitar som skickades i varsitt paket. Kajsa valde även att lägga namnet på den mottagande 

mobilen Alexander i det tredje paketet för att visa att det var till just honom.
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• Karl tryckte ner så många lappar han kunde i paketen innan han kunde övertalas att det 

räckte med de som var. Detta resulterade i att alla i gruppen fick hoppa som grodor ett varv 

runt mattan och samtidigt skälla som hundar vilket var mycket uppskattat av samtliga.

Hela tiden användes av instruktören relevanta begrepp för mobiltelefonins tekniska system såsom 

SMS, mast, mobiltelefon, paket, packas ned/upp. Förklaringar och jämförelser mellan aktiviteten 

och verklig mobiltelefoni gjordes också. Till exempel förklarades att ett riktigt SMS delas upp och 

skickas i osynliga paket till skillnad mot aktiviteten som innehöll paket som barnen både kunde se 

och ta på.

När sju-tio SMS skickats var det dags att ringa ett par samtal. Dessa skedde med barnen uppställa 

på samma sätt som tidigare med skillnaden att sändarmobilen fick välja ett valfritt ord som den 

viskade i den första mastens öra. Viskningen fick sedan föras vidare genom systemet för att när den 

kom till mottagarmobilen sägas högt. Även här jämfördes med verklig mobiltelefoni på så vis att  

rösten ”packas ihop” och inte hörs förrän den kommer till den mottagande mobilen. I båda 

grupperna behövde det första barnet hjälp med att välja ett ord att viska, och fick då av instruktören 

som exempel att välja något av de andra barnens namn. Även de resterande samtalen bestod oftast 

av de olika barnens namn.

När tre-fyra samtal genomförts samlades barnen ihop för ett kort avslutande samtal. Där pratades 

om vad som gjorts och att det var ett exempel på hur mobiltelefoni kunde gå till.

”Jag lyssnade på Kajsa att hon sa att hon säger någons namn. Sen fick jag höra på Kajsas öra.”  

Lina förklarar vid uppföljningsintervjun hur aktiviteten gått till.

 3.3 Resultat av uppföljningsintervjuerna

Efter aktiviteten gjordes uppföljningsintervjuer för att se hur barnens uttryck och förståelse för 

mobiltelefonin utvecklats. I de första intervjuerna pratades mer om vilka de olika komponenterna 

var och deras funktion då dataöverföringen var ett nytt ämne för barnen. I uppföljningsintervjuerna 

berördes användningsfunktioner och enskilda komponenter endast lätt och följdfrågorna gick 

djupare mot hur komponenterna samverkade och hur dataöverföringen kunde gå till.
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Här visade det sig att alla nio barnen nu uttryckte en uppfattning om att det går att ringa med 

mobiler. Alla utom Alexander och Lina uttryckte att det gick att skicka meddelanden. Alexander  

uttryckte dock orden ”man skickar till en mast”. Erik, Kajsa, Karl, Terese, Milla och Jimmy 

använde begreppet SMS, vilket Magnus var den enda som inte gjorde av de sju som såg 

meddelanden som ett användningsområde.

Hur dataöverföringen i ett SMS skedde fanns det lite olika förklaringar till bland barnen. Erik, Karl, 

Terese, Jimmy och Magnus uttryckte det som att SMS:et packades ner i paket och skickades i luften 

till masterna för att sedan skickas vidare till den mottagande mobilen som packade upp dem och 

meddelandet visades.

”In så och sen in i dem här kanterna och sen så.. Det blåste osynligt dit in, och osynligt dit, dit, dit  
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Diagram 5 visar resultatet av barnens uttryck för mobiltelefoners användningsområde under  
uppföljningsintervjun. Kategorierna är ett resultat av intervjuanalysen.
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Diagram 5: Vad används mobiler till?

Ringa
SMS/Mail
Spel/Musik/Internet

Diagram 6 visar barnen uttryck för dataöverföringen i ett SMS. Kategorierna är ett resultat  
av intervjuanalysen.
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Diagram 6: Hur sker dataöverföringen i ett SMS?

I luften via master
Packas ner i paket och 
skickas i luften via master till 
den mottagande mobilen som 
packar upp den och visar 
meddelandet
Någonting flyger i luften



och sen in till masten och in i kanterna och sen så. Och sen osynligt igen och ända bort till  

telefonerna. Då öppnas paketet.” Terese pekar på teckningen över systemet och förklarar hur 

dataöverföringen av ett SMS går från sändare genom masten till mottagaren.

”Går till masten och sen till mobilen och sen svarar han. Då öppnas paketen.” Magnus berättar hur 

SMS:et går från en mobil till en annan.

Kajsa, Milla och Lina sa att det skickades i luften via masterna till mobilen. Alexander uttryckte att  

paketen flyger i luften. 

Alla barnen hade en uppfattning om att rösten på något sätt förs över från sändarmobilen till 

mottagaren. Terese, Milla, Jimmy och Magnus uttryckte att rösten på något vis packas ner, och 

skickas i luften via master till mottagaren där rösten packas upp och hörs igen. 

”Så här bara” Milla är knäpptyst och drar med pekfingret från den ena mobilen på bilden till den  

andra. När finget nått den mottagande mobilen utbrister hon. ”Hallå!” Milla, 4 förklarar hur ett 

telefonsamtal går till.

”Den kommer upp i masten och sen så stoppar hon paket i örat och så hör hon deras röst” säger 

Magnus när han berättar hur rösten i ett telefonsamtal går från sändare till mottagare.

Alexander, Erik och Kajsa menade att samtalet går i luften via masterna och hörs först när det 

kommer till mottagarmobilen. De använde dock inte något uttryck för att samtalet packas upp/ner 

till skillnad mot de ovan nämnda barnen. Lina och Karl uttryckte att rösten hörs, precis som ett 

vanligt samtal, i luften hela vägen från sändare till mottagare.
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Diagram 7 visar barnen uttryck för dataöverföringen i ett telefonsamtal. Kategorierna är ett  
resultat av intervjuanalysen.

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Diagram 7: Hur sker dataöverföringen i ett telefonsamtal?

Rösten packas ner, skickas i 
luften via master, och packas 
upp i mobilen där rösten hörs 
igen
Rösten går i luften via 
masterna. Hörs i luften hela 
vägen till mobilen.
Rösten går i luften via 
masterna. Hörs först när den 
kommer till mobilen



 4 Diskussion

 4.1 Metoddiskussion

Intervjuerna gick bra att genomföra på grund av att barnen tyckte det var kul att samtala samtidigt 

som de, precis som Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) förespråkar, fick titta på bilder och 

känna på telefonerna. De delgav gärna sina tankar om hur mobiltelefonin skulle kunna fungera även 

om de uttryckte att det var ganska svårt att veta hur det egentligen går till. De första intervjuerna 

avslutades med en genomgång om hur verklig mobiltelefoni kan ske. Det är möjligt att detta 

påverkat barnens utveckling av uppfattningarna eftersom de därav hunnit reflektera och tänka även 

innan aktiviteten genomfördes. Kanske är det därför inte bara aktiviteten och dess teori som gett 

den goda utvecklingen. Över huvud taget tror jag de första intervjuerna satte igång ett tankearbete 

hos barnen. Om de aldrig funderat över mobiltelefoni förut så började de antagligen göra det då, och 

detta kan också ha hjälpt dem till den goda utvecklingen.

Med tanke på barnens ålder tyckte jag att innehållet i intervjuerna och aktiviteten behövde vara  

relevanta och anpassade till en ganska enkel nivå. Då det var små barn kunde man inte gå in för 

djupt i alla delar och ha med för många komponenter. Det kan bli för komplicerat eftersom det som 

Elfström m.fl. (2008) menar kan vara svårt att förstå abstrakta saker och förkunskaperna i de första 

intervjuerna visade sig vara vaga. Därför valde jag att, utefter svaren på de första intervjuerna, inte 

ha med mer innehåll än själva mobiltelefonerna och masterna. Av samma anledning begränsades 

dataöverföringen till att informationen i ett SMS delas upp i olika paket som packas ihop, skickas 

mellan komponenterna och packas upp igen i mottagaren.

Aktiviteten var uppskattad och uttrycktes som rolig av barnen. Detta baseras på hur de uppträdde 

under aktiviteten, men även deras uttryck under uppföljningsintervjun. Alla barn höll 

koncentrationen bra under aktiviteten även om det blev en del väntande under tiden ett meddelande 

valdes och lades i paketen. Det kunde bli lite stimmigt under tiden, men den extra pedagogen som 

var med i rummet kunde hålla koncentrationen uppe bland de andra barnen medan jag hjälpte 

”mobiltelefonen” att välja meddelande. Svårighetsgraden på aktiviteten kändes väl anpassad till  

barnens ålder och alla kunde delta aktivt även om en del moment var svårare för vissa. Att viska till  

varandra verkade vara något barnen inte var så vana vid och krävde en del handledning. Men trots 

att vissa inte gjorde detta riktigt på det sätt som var meningen var aktiviteten lyckad eftersom målet  

att demonstrera ett telefonsamtal uppfylldes.

Om möjligt hade mer tid kunnat läggas på att försöka förklara och diskutera skillnaden mellan 
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aktiviteten och den verkliga mobiltelefonin för att ytterligare fördjupa förståelsen. Man kunde även 

låtit barnen göra aktiviteten flera gånger för att bättre ta till sig vad som gjordes och kunna 

reflektera mer innan uppföljningsintervjuerna. Barn i allmänhet har svårt att hålla koncentrationen 

uppe längre stunder och därför kan det vara bra att använda sig av flera olika tillfällen. Mina 

tidigare erfarenheter från arbete i barngrupp är att upprepning är en stor del av små barns lärande.

Barnen använde i intervjuerna ofta ett kroppsspråk som kunde visa ytterligare saker än det som 

spelades in. Eftersom intervjuerna snarast skrevs ner har det dock inte påverkat resultaten i denna 

studie. Att filma barnen kunde vara ett sätt att få en vidare förståelse för deras uttryck  då det  kan 

vara svårt att komma ihåg vad som hände och vem som gjorde vad.

 4.2 Resultatdiskussion

I förskolan ska man hos barnen utveckla det grundläggande ansvar och intresse som behövs för att 

så småningom gå ut i världen som aktiva deltagare i samhället. Alla behöver inte kunna allt, men 

alla behöver skapa ett intresse för att lära sig det som behövs (Skolverket, 2010). Eftersom 

mobiltelefonin och dess tekniska system är en del i de flestas vardag både på jobb och på fritiden är 

det av stor vikt att barnen utvecklar en förståelse för hur det fungerar. Barnen i studien har visat 

både intresse och en begynnande förmåga att förstå detta. Resultaten av de två intervjuomgångarna 

pekar tydligt på en stor skillnad i förståelsen för mobiltelefonins tekniska system innan och efter 

aktiviteten. Barnen har vid uppföljningsintervjuerna nya uppfattningar och en större förståelse för 

både mobiltelefonens användningsområde och hur dataöverföringen kan ske. Svaren var väldigt 

olika varandra vilket enligt Elfström m.fl. (2008) kan ses utifrån det konstruktivistiska synsättet på 

kunskap. Där menar man att olika individer vid samma tillfälle skapar sig olika kunskaper beroende 

på deras tidigare erfarenheter. Vissa barn gav utförliga beskrivningar med exempel och begrepp från 

aktiviteten medan andra inte beskrev dataöverföringen lika tydligt. Men trots de olika svaren kunde 

man ändå tyda att de alla refererade på ett eller annat sätt till utförandet och förklaringarna av  

aktiviteten som genomförts. Barnen har genom aktiviteten fått erövra ny kunskap med hjälp av sina 

sinnen vilket Elfström m.fl. (2008) menar är precis vad som behövs vid inlärning. Genom att barnen 

fick berätta och visa på en teckning över systemet (se Bilaga 2) hur ett samtal genomförs och hur ett 

SMS skickas kan man se att de har en förmåga att överföra aktivitetens konkreta delar till att  

förklara den verkliga mobiltelefonins tekniska system. Innan aktiviteten kunde barnen genom 

teckningens struktur försöka bilda sig en uppfattning om att informationen gick från en mobil till en 

annan, men efter aktiviteten kunde de också sätta ord på uppfattningarna och var mer självsäkra i 

sitt förklarande. Genom aktiviteten där de praktiskt fått erfarit dataöverföringen och använt sina 
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sinnen har de kunnat ta till sig teorin (Elfström m.fl, 2008). 

Att förmågan att tänka över aktivitetens helt synliga innehåll och referera det till det abstrakta  

faktum att dataöverföringen varken kan ses, kännas eller höras var god var förvånande. En farhåga 

var att barnen skulle börja leta efter paket som flög runt i luften så fort någon skickade ett SMS. 

Flera av barnen uttryckte att paketen i ett SMS är osynliga eller så små att de inte syns i luften när 

de skickas, vilket är en stor skillnad mot aktiviteten då de mycket klart kunde se och känna på 

paketen. Detta visar att de även grundar sina uppfattningar på de förklaringar av mobiltelefonin som 

gjordes under aktivitetens gång och inte bara aktiviteten i sig. Detta går i enlighet med den 

empiristiska kunskapssynen där praktisk erfarenhet blandat med teoretiska förklaringar lett till att 

barnen kunnat tillägna sig de kunskaper som de var ämnade att lära (Elfström m.fl, 2008). Detta 

innebär att de förstått förklaringarna och jämförelserna om skillnaden mellan aktiviteten och den 

verkliga mobiltelefonin. Barnen ger uttryck för att en överföring sker, och detta oftast så att mobilen 

packar ner information i paket som skickas via masterna till mottagaren. Detta var precis vad som 

syftades att fokusera på under planeringen av aktiviteten utifrån Kihls (2006) förklaringar om hur 

ett mobiltelefonnät och dess  dataöverföring kan ske. Endast ett barn ger en signal om att han inte 

kan se den kopplingen och verkar inte ha förmågan att se aktiviteten som en dramatisering av 

mobiltelefonin. Han har svårt att förklara vad det var som gjordes under aktiviteten mer än att  

barnen gav paket till varandra, och uttrycker dataöverföringen i mobiltelefonin endast med ordet  

”flyger”.

Vid förklaringen av hur ett samtal sker ges samma uttryck av förmågan att använda aktivitetens 

innehåll till att förklara mobiltelefonin. Barnen uttrycker att rösten hörs först när den kommer fram 

till mottagaren. Barnen i studien har på så vis visat en förmåga att förstå och tänka kring tekniken 

vilket enligt Ingelstam (2009) är en grund till deras framtida handlande inom teknik. Han menar att  

barnen genom att utveckla denna kunskap kommer kunna göra genomtänkta val och se 

konsekvenser av sitt handlande. Enligt Sjøberg (2005) är vikten av intresse och kunskap stor bland 

annat när det kommer till ansvarstagandet om vår gemensamma miljö. Vi behöver alla en känsla för  

att vi kan vara med och bidra till en hållbar utveckling.  Som Nilsson (2010) skriver finns det också 

hälsorisker att ta hänsyn till och skaffa kunskap om i en värld där man hela tiden utsätts för ny 

teknik vilket är ytterligare en viktig punkt på listan av anledningar till varför tekniska system bör ha 

en del i de ungas utbildning.

 4.2.1 Uppfattningar om användningsområde

Mobiltelefonernas användningsområde begränsas i de första intervjuerna av de flesta barnen till att 
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ringa och i få fall även skicka meddelanden, spela spel och musik samt använda internet. Dessa 

grundas antagligen i att mobiltelefoner är något som finns i allas närhet. Barnens egna erfarenheter 

av det egna eller andras användande av mobiltelefoni är alltså vad som ligger till grund för deras 

kunskap inom området vilket Elfström m.fl. (2008) bekräftar. De menar att den kunskap barnen 

besitter kommit genom deras tidigare erfarenheter och bearbetning av dessa i sampel med 

omgivningen. I uppföljningsintervjuerna hade sju av de nio barnen utvecklat sin förståelse för 

mobiltelefonins användningsområde genom att uttrycka att man även kan skicka meddelanden. 

Detta går i enlighet med Läroplanen (Skolverket, 2010) som trycker på vilken av att utveckla en 

förståelse för naturvetenskap och en förmåga att prata om ämnet. Begreppet SMS användes i 

mycket hög utsträckning under uppföljningsintervjuerna jämfört med under de första intervjuerna, 

ett resultat som talar gott för en tidig introduktion av tekniska begrepp. Sjøberg (2005) menar att en 

god naturvetenskaplig grund kan påverka inlärningsförmågan positivt i hanterandet av framtida ny 

teknik. Sjøberg skriver också att framtiden kommer kräva kunnig arbetskraft på grund av den 

snabba tekniska utvecklingen vilket också talar för vikten av ett tidigt intresseskapande hos de unga.

I de första intervjuerna användes andra begrepp för SMS, till exempel meddelande och mail, för att 

skicka information via meddelanden. Att definiera vilken typ av meddelande som åsyftades i varje  

fall var dock omöjligt att säkert avgöra. Enligt Elfström m.fl (2008) har olika individer skilda 

begreppsinnehåll som en utomstående inte helt lätt kan definiera. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) poängterar att lek och lärande är nära besläktade på så sätt att lust och 

engagemang är villkor för ett gott lärande vilket ofta leken präglas av. Att barnen i studien genom 

aktiviteten fick ”leka mobiltelefoni” kan därav vara anledningen till att resultaten av  

undersökningen visar att barnens uppfattningar fått en god utveckling. Barnen har i enlighet med 

kursplanen för teknik i grundskolan (Skolverket, 2011) tillägnat sig kunskaper om en vardagsteknik 

och hur den kan uppfylla behovet att kommunicera med andra. Därigenom har denna 

undersökningens pedagogiska aktivitet i samband med teori visat sig vara ett ypperligt sätt att  

bedriva undervisningen av tekniska system i förskolan på. De har i enlighet med Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) fått möjligheter att se den teknik som ryms inom deras vardag, hur den 

fungerar och hur den kan användas. 

 4.2.2 Uppfattningar om dataöverföring

Barnen visade sig i de första intervjuerna inte ha någon erfarenhet av dataöverföringen eftersom de 

inte kunde uttrycka hur det skulle kunna gå till. Detta förklarar Elfström m.fl. (2008) på så sätt att 

många naturvetenskapliga fenomen är abstrakta och på grund av det svåra att förstå. Eftersom 
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dataöverföringen är abstrakt kan barnen ha svårt att föreställa sig hur det kan gå till. De vuxna runt 

barnen har kanske själva en bristande kunskap i detta och kan därav heller inte lära barnen. Enligt 

Mellström (2009) är teknik ett mansdominerat ämne, och i förskolan är det övervägande kvinnor 

som jobbar vilket kan medföra en brist på kunskap och intresse hos förskollärarna. Svensson (2011) 

menar att om man öppnar upp synen på teknik från att titta på enskilda artefakter till att se hela  

tekniska system, som barnen i denna studie erfarit, kan man i enlighet med Läroplanen (Skolverket,  

2010) motverka denna könsstruktur. Med hjälp av teckningen över mobiltelefonsystemet kunde man 

sedan märka att de förstod att överföringen skedde eftersom de pekade på sändaren och drog fingret 

mot mottagaren. Ibland användes olika ljud för att demonstrera dataöverföringen. Innan teckningen 

visades uttrycktes inga försök att förklara dataöverföringen. Enligt Elfström m.fl. (2008) får 

människan kunskap genom att erfara, undersöka och upptäcka med sina sinnen vilket var precis vad 

barnen här gjorde. Kanske började deras begynnande förståelse för dataöverföringen i och med att 

teckningen visades, hur den var utformad och på sättet frågan ställdes. I och med det har barnen 

såsom det uttrycks i kursplanen för teknik (Skolverket, 2011) skapat en begynnande medvetenhet 

om teknik. Vid uppföljningsintervjuerna märktes sedan en tydlig skillnad i uppfattningarna eftersom 

många nämnde att meddelandena packades ner i paket och skickades för att sedan packas upp i den 

mottagande telefonen. Dessutom användes de begrepp som tagits upp under aktiviteten såsom paket 

och packas ned/upp vilket visar att barnen i enlighet med Läroplanens (Skolverket, 2010) mål 

utvecklat både förståelse för samt kunnat prata om ämnet. Även masterna som en delkomponent i 

systemet uppfattades hos barnen. Inom telefonsamtalen ger alla nio barn uttryck för att samtalet går 

genom master och när det gällde SMS var det bara ett barn som i sammanhanget inte använde 

masten som en del i vägen till mottagaren. Barnen visade nu förmågan att se mobiltelefonin i ett  

större sammanhang snarare än endast mobiltelefonen som en enskild artefakt vilket enligt Svensson 

(2011) är viktigt för att motverka konsekvenserna av ett autonomt synsätt om att tekniken är 

okontrollerbar. Om man istället kan se på den i ett större sammanhang blir det enklare att snarare se  

den som svårkontrollerad, vilket kan göra det lättare att utveckla barnens intresse och engagemang 

inom ämnet.

Syftet med denna studie var att undersöka små barns uppfattningar om mobiltelefonins tekniska 

system innan och efter en pedagogisk aktivitet. Detta har givit värdefull erfarenhet om barnens 

vardagsuppfattningar inom ämnet och lett till kunskap som kan användas i yrket som förskollärare. 

Erfarenheten kan hjälpa fram till nya idéer om hur man kan jobba med tekniska system i förskolan 

med utgång från barnens tidigare erfarenheter och kunskaper. Resultaten är också värdefulla med 

tanke på den brist på data i litteraturen som råder gällande små barns uppfattningar om tekniska 
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system.

Som Svensson (2011) menar använder vi oss av olika tekniska system dagligen, vare sig vi tänker 

på det eller inte. Detta kan vara en god anledning till att börja undervisningen om dem så tidigt som 

möjligt för att göra barnen medvetna om dem och på det sättet skapa ett intresse. Studien visar att  

det är fullt möjligt att starta ett arbete med tekniska system redan i förskolan. Barnen har visat  

intresse och glädje i deltagandet av intervjuer och aktiviteter. De har också visat att de har lätt att  

lära sig nya saker även om sådant som av vuxna på grund av bristande intresse och okunskap kan 

ses som väldigt komplexa.

 4.3 Vidare forskning

Med tanke på den lilla gruppen barn i undersökningen och de ganska tydliga resultaten vore det 

intressant att göra en mer omfattande undersökning med samma tema. Man skulle kunna göra en 

studie på flera olika förskolor i landet som undersöker barnens uppfattningar före och efter man 

arbetat med tekniska system på olika sätt. Detta skulle bli en mer kvantitativ undersökning med 

bättre reliabilitet som kan redovisa starka och svaga sidor i olika sätt att bedriva undervisningen 

inom tekniska system.

Förskollärares kunskaper om tekniska system verkar för mig vara ganska knapphändig. Kanske 

kunde man genomföra en undersökning om de vuxnas medvetenhet om de tekniska system som 

finns i vardagen. I och med teknikens utbredning i läroplanerna kan det också bli relevant med 

fortbildning inom ämnet för verksamma pedagoger.
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 4.4 Slutsatser

Denna studie har visat att man genom en pedagogisk aktivitet med framgång kan utveckla små 

barns uppfattningar om mobiltelefonins tekniska system. Barnen gav under 

uppföljningsintervjuerna uttryck för nya uppfattningar gällande mobiltelefonernas 

användningsområde, systemets komponenter samt dataöverföringen. Användningsområdet hade 

utvidgats från att ringa till att även skicka SMS. Masten sågs som en del i systemet och 

uppfattningarna om dataöverföringen hade utvecklats markant. Barnen använde även själva 

relevanta begrepp som tagits upp under aktiviteten.

Barnen visade på så vis att de kan använda sina erfarenheter från aktiviteten till att förklara 

mobiltelefonins tekniska system. Barnen förstod att de SMS som skickas och de samtal som förs 

genom systemet i den verkliga mobiltelefonin varken kan ses eller höras. På så sätt uttryckte barnen 

att de med hjälp av de förklaringar och jämförelser som gjordes under aktiviteten kunde överföra 

aktivitetens konkreta innehåll till att förklara den verkliga mobiltelefonins tekniska system.
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Bilaga 1 – Informationsbrev till föräldrar
Hej!

Nu är jag här igen! ... Nu har jag påbörjat mitt examensarbete där jag intresserar mig för barns 

uppfattningar om tekniska system – i synnerhet mobiltelefoni.

I detta arbete kommer jag att intervjua ett 10-tal 3-5-åringar. För att kunna bearbeta intervjuerna  

kommer jag att spela in dem. Varje intervju beräknas ta 5-20 minuter och kommer ske inom de 

närmsta veckorna. Endast jag kommer bearbeta och analysera intervjuerna, möjligtvis tillsammans 

med min handledare på Karlstads Universitet. 

Eftersom jag varit här förut och barnen känner mig så har jag valt att göra min undersökning här på 

****. Barnen kommer ges fingerade namn och förskolans namn kommer inte användas i arbetet. 

Jag har samma tystnadsplikt som övrig personal.

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 det är något ni undrar över kan ni nå mig på telefon 0735066355 eller via mail 

jannikemartini@hotmail.com

Med vänliga hälsningar

Jannike Martini

O   Jag samtycker till att mitt barn får delta i undersökningen.

O   Jag samtycker inte till att mitt barn får delta i undersökningen.

Elevens namn:______________________________________________________________ 

Vårdnadshavarens namnteckning:________________________________________________
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Bilaga 2 – Intervjumall med bilder
Vet du vad det här är? (mobiler)

Känner du någon som har en sån?
Vad använder han/hon den till?
Kan man använda den till nåt mer?
Har du använt en?
Vad behövs för att dem ska fungera?

Vet du vad det här är? (bild på en mast)
Vad används den till? Hur då? Har den något med mobiler att göra?
Hur fungerar mobilen och masten tillsammans?

(Visa teckning över mobiltelefonsystemet)
Hur kommer det sig att man kan prata med någon som är någon helt annanstans?
Hur kommer rösten fram till den andra mobilen? Text/SMS?

Vet du vad det här är? (bild på en satellit)
Vad används den till?

Riktiga mobiltelefoner som användes vid intervjuer.



Mast. Källa: http://gruvensfabod.com/Mobilmast.html

Satellit. Källa: http://www.4tek.se/45240261.jpg



Teckning över mobiltelefonins tekniska system.



Bilaga 3 – Aktivitetstillbehör

3 paket

Bilder på aktiviteter (springa, skälla som en hund, hoppa som en groda)

Namn på barnen

Siffror

Blanka lappar
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