
”TITTA! DEN FAR IN I KROPPEN!”

ORD, BILD OCH FORM HJÄLPER BARN ATT UTTRYCKA 

SIN FÖRSTÅELSE FÖR MATSPJÄLKNINGEN

LOAN RUTQVIST

Förskollärare 

2016

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



EXAMENSARBETE 

  

LOAN RUTQVIST 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
 

HANDLEDARE 

ANNA VIKSTRÖM  

GUNNAR JONSSON 
 

”TITTA! DEN FAR IN I KROPPEN!” 
ORD, BILD OCH FORM HJÄLPER BARN ATT 

UTTRYCKA SIN FÖRSTÅELSE FÖR 
MATSPJÄLKNINGEN 

 2016 

LOOK!  IT GOES INTO THE BODY! 
WORD, IMAGE AND FORM HELPS CHILDREN TO EXPRESS 

THEIR UNDERSTANDING OF DIGESTION 
 



 

Abstrakt 

Studien har till syfte att utveckla kunskaper om hur estetiska uttrycksformer kan användas för 
att kommunicera och synliggöra barns lärande av naturvetenskap. För att kunna komma 
närmare barns perspektiv ville jag genom frågeställningen få svar på hur barns förståelse för 
ett specifikt naturvetenskapligt fenomen kan visa sig genom bild och formskapande 
uttryckssätt. Studien genomfördes i en barngrupp i 3-4 års ålder kring ett lärandeobjekt som 
handlade om matspjälkning. De datainsamlingsmetoder som användes i studien var 
barnintervjuer och videoinspelningar. Studiens resultat visar att barnen uttryckte sin förståelse 
för matspjälkningen på två sätt: Genom att bygga broar mellan sitt verbala och sitt estetiska 
språk, samt genom att använda material och estetiska uttrycksformer för att prova sig fram 
och testa sina föreställningar om lärandeobjektet. 

Nyckelord: förskolans naturvetenskap, bild- och formskapande, variationsteori, 
utvecklingspedagogik teori, sociokulturellt perspektiv.  



 

Förord 

Studien har gett mig möjlighet att utveckla en djupare förståelse för hur estetiska 
uttrycksformer kan användas för att kommunicera och synliggöra barns lärande av 
naturvetenskap. Genom att förstå barnens uttryck, kunskap och tankar kan förskollärare på ett 
bättre sätt planera lärandeobjekt som utgår från barnens intresse vilket innebär att barnens 
perspektiv kan synliggöras i sitt eget lärande. Detta är nödvändigt för min roll som en 
förskollärare i framtiden. 

Jag vill tacka pedagogerna och barnen vid förskolan där jag fick genomföra min studie. Jag 
vill även tacka mina handledare Anna Vikström och Gunnar Jonsson som har varit engagerad 
och gett mig konstruktiv kritik under studiens gång. 
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Inledning 

Naturvetenskapligt lärande har kommit att bli ett viktigt inslag i förskoleverksamhet. Detta 
visar sig exempelvis genom pedagogiska aktiviteter med naturvetenskapligt innehåll, som 
enkla experiment och utflykter i naturen. Människan har alltid strävat efter att förstå hur saker 
och ting hänger samman. Människan har en förmåga att tänka, och det tänkandet skapar enligt 
Ekstig (2002) möjlighet för oss att uppnå kunskap om hur världen fungerar. Det går inte att 
förstå världen utan att ha ett förhållande till naturvetenskapen och dess teorier, metoder och 
processer. Naturvetenskapen kan delas upp i kunskapsområden som biologi, fysik, kemi, 
geologi, astronomi, geofysik m.m. (Sjöberg, 2010). 

Barn är födda som naturvetare (Brage & Linde, 2012; Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-
Godée, 2014). Det finns stora likheter i sättet hur barn och naturvetenskapsmän undersöker 
omgivningen (Elfström et al., 2014; Trageton, 1995). Brage och Linde (2012) och Elfström et 
al. beskriver att små barn utforskar, undersöker och experimenterar för att förstå hur världen 
fungerar. Det blir därmed viktigt att förskolan stimulerar barns intresse för att ”lära och erövra 
nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Skolverket, 2016, s.9). Ett sätt att utforska 
naturvetenskap är med hjälp av estetik. Estetiska uttrycksformer och estetiskt lärande har en 
lång tradition i förskolan. Enligt Andersson (2014), möjliggör estetiska lärprocesser att barn 
lär sig att värdera, tolka, analysera och gestalta sina intryck som senare kan skapa en självbild 
och en tolerans mot andra. Estetiska lärprocesser används som ett verktyg för barn att uttrycka 
sig (som kommunikativt språk) och lära sig nya saker (som process för lärande). Med hjälp av 
estetiska uttrycksformer såsom dans, drama, musik, bild- och formskapande utvecklar 
individen förståelse av världen (Lindstrand & Selander, 2009; Riddersporre & Persson, 2010; 
Wiklund, 2013). Lindström (2012) beskriver att det finns olika estetiska inlärningssätt som 
ingår i estetiskt lärande, att lära om, i, med och genom estetiken. Lindström förklarar att lära 
om estetiken menas grundläggande lärande om estetiken. Att lära i estetiken handlar om 
utforskande av material och tekniker i skapandet för att uppnå något. Att lära med estetik 
innebär att man arbetar med estetiken för att uppnå ett annat mål. Att lära genom estetiken 
som är fokus i denna studie, innebär att genom estetiken kan barnet tillägna sig nya tankar och 
sätt att förstå ett naturvetenskapligt fenomen (ibid). 

Naturvetenskapen har som mål att beskriva och skapa förståelse för hur världen fungerar 
(Sundberg, Areljung, Due, Ottander & Tellgren, 2016). Den är ofta abstrakt och diffus. 
Många naturvetenskapliga fenomen är svåra att se med blotta ögat. Det blir därför viktigt att i 
förskoleverksamhet sträva efter att göra naturvetenskapen så synlig och konkret som möjligt. 
Estetiken kan då vara ett värdefullt verktyg för att utveckla barns naturvetenskapliga 
kunskaper. Utifrån att jag själv har ett stort intresse för naturvetenskap och estetik, samt är 
intresserad av relationen mellan dessa, vill jag studera den betydelse estetiken har för barn i 
pedagogiska aktiviteter med naturvetenskapligt innehåll.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att utveckla kunskaper om hur estetiska uttrycksformer kan 
användas för att kommunicera och synliggöra barns lärande av naturvetenskap. 

Frågeställning: 

Hur kan barns förståelse för ett specifikt naturvetenskapligt fenomen visa sig genom bild och 
formskapande uttryckssätt?  
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Bakgrund 

Bakgrunden kommer att behandla forskning och litteratur om naturvetenskapligt lärande och 
om estetiska lärprocesser i förskolan. Samtidigt beskrivs vilken roll dessa områden har för 
barns lärande och på vilket sätt naturvetenskap kan integreras med estetiska lärprocesser där 
bild- och formskapande är i fokus. I bakgrunden redogörs även för barnperspektiv och barns 
perspektiv i relation till naturvetenskapligt lärande. Slutligen redogörs för studiens teoretiska 
utgångspunkter som utgörs av sociokulturell teori, utvecklingspedagogik och variationsteori. 

Naturvetenskap i förskolan  

Naturvetenskapligt lärande för barn i förskoleålder är något speciellt. Det utgår från barnens 
erfarande och utforskande av omvärlden (Sundberg et.al, 2016). Thulin (2011) beskriver att 
nyfikenhet och intresse är drivkraften för barns kunskapsutveckling. Thulin kopplar samman 
barns nyfikenhet med ”emergent science” (s.39) det vill säga begynnande naturvetenskap, 
eller naturvetenskap i tillblivelse (Siraj-Blatchford, 2001; Sundberg et.al, 2016). Helldén, 
Jonsson, Karlefors och Vikström (2010) poängterar att förskolan har stor betydelse för att ge 
barn tidiga erfarenheter som kommer att bli till stöd för barns kunskapsutveckling och 
förståelse av sin omvärld.  

Som många andra områden har naturvetenskapen blivit en viktig del i verksamheten de 
senaste årtionden. För att kunna lägga en grund för det livslånga lärandet ska barnens 
utveckling och lärande stimuleras (Skolverket, 2016). I läroplanen för förskolan Lpfö 98 
(Skolverket, 2016) föreskrivs att förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla sin 
förståelse för naturvetenskap och samband i naturen samt enkla kemiska processer och 
fysikaliska fenomen. Skolverket betonar också att förskolan ska sträva efter att varje barn 
utveckla sin förmåga att utskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtal om 
naturvetenskap. Att ge möjlighet för barn att utveckla intresse och förståelse för 
naturvetenskap, förmåga att utforska och samtala om naturvetenskap är ett strävansmål i 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). Skolverket betonar att när naturvetenskap, dess 
förhållningssätt och språkbruk presenteras på ett systematiskt sätt, erbjuds förskolebarn 
redskap för att förstå världen. På detta sätt kan barns intresse för naturvetenskap utvecklas 
vilket kan underlätta barnens övergång från förskolan till skolan.  

Många av de processer och fenomen som naturvetenskapen behandlar är av abstrakt karaktär 
och är därmed inte synliga för ögat. Barnet behöver därför hjälp av förskolläraren att rikta sin 
uppmärksamhet mot det osynliga.  Genom att arbeta med estetiska uttrycksformer ges barnen 
möjlighet att själva rikta sin uppmärksamhet mot det osynliga. Det är förskolans uppdrag och 
förskollärares ansvar att stimulera och vägleda barnet i det naturvetenskapliga lärandet 
(Skolverket, 2016). Naturvetenskap i förskolan handlar ofta om att undersöka vardags-
fenomen och om att utforska omgivningen (Brage & Linde, 2012).  

Forskning visar att det fortfarande finns en osäkerhet bland pedagoger när det gäller 
naturvetenskaplig undervisning i förskolan. Osäkerheten handlar delvis om innehållet. 
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Förskollärare känner osäkerhet beträffande sina egna kunskaper (Sundberg et al., 2016; 
Thulin, 2011). De känner också osäkerhet huruvida det överhuvudtaget är rätt att undervisa 
inom förskolan. (Sundberg et al., 2016). Kritiken kan gälla att aktiviteter med 
naturvetenskapligt innehåll brukar genomföras riktade mot förbestämda lärandeobjekt och 
utifrån ett vuxenstyrt förhållningssätt. Barnen riskerar därför att inte bli delaktiga i 
aktiviteterna (ibid). Detta behöver dock inte bli något problem om det naturvetenskapliga 
utforskandet utgår från barnens egna funderingar och intressen. Barnen behöver därför också 
möjlighet att utforska på egen hand. Då kommer lärandet istället att bli baserat på barnens 
egna perspektiv – ”det som visar sig för barnet” (Johansson, 2003, s.42).  

Estetiska uttrycksformer i förskolan 

Estetiska uttrycksformer används på olika sätt inom förskolan. Ett sätt är som ett verktyg för 
att utveckla kunskap om annat än själva estetiken. Estetiska uttrycksformer fungerar här som 
ett sätt att kommunicera (Andersson, 2014; Wiklund, 2013). ”En viktig del i att utveckla 
kunskap är att kommunicera om den” (Sundberg et al., 2016, s.105). Andersson (2014) hävdar 
att estetiken har en viktig roll för kunskapsbyggande. Hon menar att uttrycka sig genom 
estetisk, är ett sätt för barn att bearbeta intryck, genom detta upplever barnet sitt eget lärande. 
I estetiska lärprocesser genom ett kreativt och skapande förhållningssätt omskapar barnen 
information till personlig kunskap där den teoretiska och den praktiska kunskapen integreras 
med varandra (ibid).  

I läroplanen för förskolan betonas att estetiska uttrycksformer såsom bild, sång, musik, drama, 
rytmik, dans och rörelse utgör både innehåll och metod (Skolverket, 2016). Skolverket 
föreskriver också att inom förskolans verksamhet har estetiska uttrycksformerna stor 
betydelse för barns utveckling och lärande. Förskolan ska därför sträva efter att barn ”ska 
utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelse, tankar genom många 
olika uttrycksformer så som; lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (ibid, s.10). 

Bild- och formskapande som lärprocess i förskolan 

I denna studie läggs särskilt fokus på bild och formskapande som estetisk uttrycksform. Bild- 
och formskapande har en lång historia i förskolan eftersom det är den vanligaste 
uttrycksformen för både yngre och äldre barn” (Änggård, 2006, s.9). När förskolan fick sitt 
första styrdokument, Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987), föreskrevs 
det att barns bild- och formskapande är ett viktigt medel för barnens utveckling, språkligt, 
emotionellt, socialt och kunskapsmässigt. Bild- och formskapande ansågs vara ett sätt för barn 
att uppöva iakttagelseförmågan och att förhålla sig till det som intresserar dem i omvärlden 
(ibid). Idag i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) betonas också att uttrycksformer 
såsom bild bör användas som ett verktyg för barnens kommunikation och som ett stöd för 
deras utveckling och lärande i förskolan. Braxell (2010), lägger tonvikten på att bild kan ses 
som ett språk där barn får möjlighet att uttrycka känslor av tidigare erfarenheter eller intryck 
som de har fått genom sina sinnen. Bildskapandet blir som ett sätt för barn att kommunicera. 
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Braxell menar också att i förskola kan bild- och formskapande bidra till att uppnå många av 
läroplanens strävanmål.  

Bildskapandet kan jämföras med lekens betydelse för barns utveckling och socialisation 
(Andersson, 2014). I leken har barn möjlighet att prova olika roller, acceptera normer samt 
utforma och utforska nya kunskapsområden. Enligt Vygotskij (1995) och Änggård (2006) är 
bildskapande en process. Änggård menar att för att kunna förstå barnens meningsskapande 
måste alla delar av processen analyseras i konkreta sammanhang. Hon beskriver också att 
bildskapande är transformativt, att göra bilder är ett sätt att transformera, dvs. förflytta 
kunskap från ett sammanhang till ett annat. Detta görs i bildskapande med hjälp av olika 
material. De skapade alstren, exempelvis bilderna utgör då representationer av barns 
hypoteser om matspjälkningen.  

Naturvetenskapligt lärande genom estetik i förskolan 

I förskolan kan estetiska uttrycksformer erbjuda barn ett språk för att dela med sig av sina 
erfarenheter. På detta sätt kan omgivningen se och förstå hur barn skapar mening om olika 
fenomen (Sundberg et al., 2016). Forskning visar att det finns ett nära samband mellan det 
kognitiva innehållet och estetiken, eller med andra ord mellan naturvetenskap och konst 
(Lindstrand & Selander, 2009; Sjöberg, 2010). Trageton (1995) beskriver att sinnesbaserad 
kunskap och konst hänger ihop på många olika sätt. Barn skapar vetande och bygger upp sin 
egen kunskap på samma sätt som vetenskapsmän gör. De börjar med sinnesbaserad 
kunskapande, det vill säga ett estetiskt sätt att uppleva omvärlden på. Vygotskij (1995) och 
Andersson (2014) betonar att medan barn ritar, tänker de på föremålet på samma sätt som om 
de berättar om det. Vygotskij framhåller också att både vetenskapen och konsten ger möjlighet 
att använda den skapande fantasin. Bildskapande ses dessutom som ett medel för lärande och 
utveckling inom andra områden (Änggård, 2006).  

Ett visst estetiskt sammanhang kan på både gott och ont vara avgörande för den riktning 
lärandet tar (Lindstrand & Selander, 2009).  Wiklund (2013) poängterar att för att kunna förstå 
abstrakta begrepp och förhållningssätt behöver vi utveckla fantasi och kreativitet. Estetiska 
uttrycksformer blir därför viktiga för gestaltning av det egna lärandet och av egna erfarenheter. 

Barnperspektiv och barns perspektiv 

Barnperspektiv och barns perspektiv är två begrepp som ofta används i läroplanen, 
pedagogisk forskning och pedagogisk praktik. Skillnaden på innebörden av dessa begrepp är 
inte alltid självklar men Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) lyfter fram ett 
förtydligande. Barnperspektiv ”riktar de vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse av barns 
uppfattningar, erfarenheter och handlingar i världen” (ibid, s.42). Till skillnad till ett barns 
perspektiv, som lägger fokus på barnet som subjekt i sin egen värld, det vill säga utifrån 
barnets egen livsvärld eller fenomenologi (ibid). Barnperspektiv är därmed den vuxnes 
perspektiv på barn (Halldén, 2003; Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014) medan barns 
perspektiv representerar barns erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin livsvärld, det 
vill säga att låta barnens röst höras (Löfdahl et al., 2014). Även om barnperspektivet försöker 
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komma så nära barns erfarenhetsvärld som möjligt, är det inte säkert att barns perspektiv kan 
synliggöras (Halldén, 2003; Löfdahl et al., 2014; Sommer et al., 2011). Eftersom det är ofta 
den vuxna som till slut tolkar det barnet säger och gör är det svårt att barnets perspektiv kan ta 
plats (Halldén, 2003; Löfdahl et al., 2014).  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar också att när barns perspektiv fångas av den 
vuxna, erfar barn att de blir förstådda och delaktiga. När barns värld blir hörd och sedd kan 
barns intressen, intentioner bemötas och tas tillvara på ett respektfullt sätt, då ger vi barnen 
innebörden av delaktighet och inflytande. Helldén et al. (2010) framhåller att för att kunna 
förändra ett barns sätt att uppfatta ett naturvetenskapligt fenomen – måste barnet vara 
medvetet om att det finns olika sätt att förhålla sig till det. Barnets uppfattning blir synlig när 
den möter andra sätt att tänka och förstå samma fenomen (ibid). Det är därför viktigt att 
barnen ges möjlighet att uttrycka sina idéer och att samtidigt lyssna till andra barns idéer. 
Utifrån barnets egen erfarenhetsvärld och sina egna frågor kan förskolläraren fånga 
”ögonblick” (ibid, s.33) och skapa tillfällen där barnet får möjlighet att tänka och tala 
naturvetenskap.  

Teoretiska utgångspunkter 

Utvecklingspedagogisk teori 

Utvecklingspedagogik är ett perspektiv som rymmer såväl variationsteori som sociokulturell 
teori. En central utgångspunkt är att barns utveckling styrs av deras erfarenheter (Eidevald, 
2015; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). En annan utgångspunkt är att barns 
perspektiv definieras i termer av meningsskapande (Johansson & Pramling Samuelsson, 
2006). I utvecklingspedagogiken ses lek och lärande som är oskiljbara i barns värld (ibid).  

Lärande inom utvecklingspedagogiken ses i form av objekt och akt. Lärandets objekt förstås 
som barns kunnande, förmågor eller förståelse, uttryckt som aspekter av vardagen och 
omvärlden (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Lärandets objekt – det lärandet 
handlar om eller ska handla om, formuleras ofta som strävansmål. Det som förskolläraren 
och/eller läroplanen avser att barnen ska ges möjlighet att lära sig, det vill säga de förmågor 
som barnen ska kunna utveckla kan därför kallas det avsedda lärandeobjektet (Pramling 
Samuelsson & Pramling, 2015; Vikström, 2005, 2015). Genom olika innehållsliga processer 
bearbetas lärandets objekt och resultatet blir det barnen har erfarit under lärandeprocesserna, 
vilket kan beskrivas som det erfarna lärandeobjektet (ibid).  Det är förskollärares ansvar att 
skapa och fånga situationer där barnets uppmärksamhet och intresse riktas mot ett innehåll – 
lärandeobjekt. Barns reflektion, kommunikation och mångfalden av olika sätt att tänka ska då 
synliggöras för att ge barnen möjlighet att utveckla förståelse (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2003).  

Lärandets akt handlar om hur barn lär, det vill säga hur barn gör eller går till väga för att lära 
sig (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Barn lär sig på olika sätt: genom att iaktta, 
lyssna, delta i något, experimentera, kommunicera och urskilja. Många studier visar att barn 
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skapar mer utvecklad förståelse för specifika innebörder om pedagogen skapar eller fångar 
situationer där barn utmanas att tänka eller om pedagogen använder sig av barns olika sätt att 
tänka och tala om något som ett innehåll (ibid). 

Metakommunikation, det vill säga förmågan att kommunicera om sitt eget lärande är också 
viktigt inom utvecklingspedagogiken (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006; Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Att prata om det man gör bland kompisar och vuxna 
i omgivningen är ett sätt att söka svar som man inte har. Genom att prata, kommunicera kan 
barnen erfara det de riktar sin uppmärksamhet mot. Det är en form av metakommunikation 
och är ett naturligt sätt för barn i förskolan att utveckla kunskap. Det är därför viktigt att barn 
får möjlighet att uttrycka sina tankar utifrån ett barns perspektiv. I denna kommunikation 
krävs tilltro till både vuxna och andra barn (ibid).  

Variationsteori 

Helldén et al. (2010) skriver att variationsteori handlar om hur individer förstår och uppfattar 
olika fenomen och situationer genom att se skillnader. Lärande beskrivs i termer av 
urskiljning och för att kunna urskilja något måste det variera i förhållande till något 
(Gustavsson & Pramling, 2014; Marton & Booth 1997). Inom variationsteorin definieras 
lärandeobjektet utifrån sina kritiska aspekter. När den lärande urskiljer vissa kritiska aspekter 
förstås lärandeobjektet på ett specifikt sätt. Om andra kritiska aspekter urskiljs, eller inte 
urskiljs, förstås lärandeobjektet på ett annat sätt (Lo, 2014; Vikström, 2015). 

För att kunna utveckla en djupare förståelse för ett lärandeobjekt, behöver barn få möjlighet 
att urskilja olika kritiska aspekter av det (Lo, 2014; Vikström, 2015). Kritiska aspekter blir 
synliggjorda och lärande uppnås genom att jämföra nya insikter med tidigare uppfattningar 
(Vikström, 2015). Exempelvis, att det finns olika färger. När det är möjligt för barnet att 
urskilja röd ifrån grön eller gul uppstår en variation som ger barnet möjlighet att förstå 
begreppet färg. 

När det gäller aktiviteter med naturvetenskapligt innehåll är det viktigt att möta barnen på 
deras nivå. Människor är unika, vi förstår och tolkar på olika sätt. Liksom vuxna, har barn 
olika kunskaper utifrån sina erfarenheter. Det är därför viktigt för pedagoger att lyssna, 
respektera och ge möjlighet för barn att uttrycka sina beskrivningar och tolkningar av 
naturvetenskapliga fenomen utifrån sina personliga erfarenheter. Det handlar inte om vad 
barnen lär sig utan om hur de lär sig och att de bekantar sig med begrepp som de senare i livet 
kommer att stöta på (Helldén et al., 2010). I denna studie användes variationsteorin som en 
verktygslåda ur vilken jag finner användbara begrepp för att beskriva förståelse och 
kunskapsutveckling. Exempel på sådana begrepp är uppfattningar, lärandeobjekt, lärandets 
akt, kritiska aspekter, urskiljning och erfarande.  

Sociokulturellt perspektiv 

Fokus i det sociokulturella perspektivet ligger på kommunikation och samspel (Lenz Taguchi, 
2014; Säljö, 2000). Detta samspel beskrivs som människans samspel med sin omgivning, 
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miljöer och ting i utvecklandet av den inre utvecklingen av den kognitiva förmågan, det vill 
säga, mentala strukturer och begreppslig utveckling (Lenz Taguchi, 2014). Den utvecklingen 
sker i interaktion med andra där tillgång till andras erfarenheter finns (Säljö, 2000). I det 
sociokulturella perspektivet ses människan som ett subjekt, det vill säga som en social varelse 
som tänker och handlar (Säljö, 2013). Detta tänkande och handlande utgår från en samling 
upplevelser som tillgodogjorts genom interaktioner i ett kulturellt sammanhang, det vill säga i 
en viss kontext. Lärande blir då en socialiseringsprocess som består av förhandling om 
diskurser och normer (Hundeide, 2006). Detta medför att det som barnet upplever i ett socialt 
sammanhang bidrar till individuell utveckling. 

Enligt Sjöberg (2010), grundar sig det sociokulturella perspektivet på Vygotskijs teorier om 
språket, den materiella och sociala miljön samt kulturen. Omvärlden tolkas som gemensamma 
och kollektiva mänskliga verksamheter. Utifrån en sociokulturell syn, betraktas inte lärande 
och kunskap som något som existerar bara inom individen utan också mellan individer 
(Elfström m.fl., 2014, Säljö, 2000). I det sociokulturella perspektivet används även olika 
artefakter och redskap som både kan vara språkliga och fysiska. Samtidigt gör dessa artefakter 
att omvärlden blir förståeliga och konkreta (ibid). Enligt Sjöberg (2010), kan inte barn 
uppfattas som isolerade individer utan de tillhör en miljö och de ingår i ett socialt och 
språkligt sammanhang. Sjöberg menar också att barn ingår i en kultur som har sina 
traditioner, värden och ideal. Naturvetenskap har blivit en kultur som bestämmer hur vi 
närmar oss ny kunskap men för många barn representeras naturvetenskap som en främmande 
kultur (ibid).  

Språk och kommunikation i barns lärande 

Språk har en viktig funktion i människors liv och har en central funktion i interaktionen mellan 
människor för att förmedla budskap och utveckla tankeförmåga. Språk är ett redskap, ett 
symbolsystem som tillåter kommunikation mellan människor (Sjöberg, 2010; Trageton, 1996). 
Att kommunicera innebär att man meddelar någon något (medvetet eller omedvetet) och 
kommunikation kan komma till uttryck på olika sätt (Westerlund, 2009). Språkförmågan har 
stor betydelse för att barn i förskoleålder ska kunna uttrycka sina tankar, erfarenheter, 
upplevelser samt också för deras kunskapsutveckling, identitet och sociala kompetens (Lindö, 
2009). Språk och lärande hänger därmed oupplösligt samman.  

Språk och kommunikation med naturvetenskapligt innehåll 

Naturvetenskap använder inte bara ord från vardagsspråket utan använder också ett eget språk 
med egna begrepp vars innebörd beskriver (Sjöberg, 2010). Ibland kan förhållandet mellan ett 
vardagsspråk och ett naturvetenskapligt språk vara svårt. Studier har visat att användning av 
metaforer är ett sätt att skapa sammanhang mellan vardagsbegrepp och naturvetenskapliga 
begrepp. Barn använder metaforer för att kunna förstå något nytt mot bakgrund av något mer 
bekant (Helldén et al., 2010; Pramling, 2010; Thulin, 2011; Sjöberg, 2010). Helldén et al. 
(2010) skriver att språket som används i naturvetenskap har ursprung i människors personliga 
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sätt att uttrycka sig. När vardagsspråket övergår till att bli naturvetenskapligt utvecklas ett 
objektivt uttrycksätt där den personliga dimensionen blir avskalad.  

Det är viktigt att vara medveten om att språket är ett resultat av mänskligt tänkande och att 
språkupplevelser är betydelsefulla för barns lärande. Thulin (2010) och Doverborg, Pramling 
och Pramling Samuelsson (2013) lyfter upp vikten av öppna frågor i undervisningssituationer 
som ett sätt att stimulera barnen att sätta ord på sina tankar och tänka ett steg vidare.  

Trageton (1996) delar upp barns språkinlärning i tre faser: sensomotorisk-, divergent- och 
konvergent fas. I varje fas finns det vissa saker man som pedagog bör vara uppmärksam på 
när det gäller naturvetenskaplig språkinlärning. Trageton menar att när barnet tillåts 
experimentera med sin fysiska omvärld blir det betydelsefullt för barnets naturvetenskapliga 
begreppsinlärning. Genom ett aktivt samtal med barnet och med barngruppen där provokativa 
frågor ställs, skapas möjligheter för att vidareutveckla konvergenta, logiska tankegångar när 
det gäller naturvetenskaplig inlärning (ibid). 

Språk och kommunikation genom bild- och formskapande 

Änggård (2006) och Lindö (2009) beskriver att barn ritar för att berätta. Bilden blir ett 
hjälpmedel för barn att tolka och beskriva sin förståelse av verkligheten, särskilt när det talade 
och skriftliga språket inte räcker till (Andersson, 2014). Enligt Änggård (2006) kan 
bildskapande förstärka språkets symboliska funktion. ”Överallt möts vi av berättande bilder” 
(Andersson, 2014, s.45). När en berättelse kommuniceras genom bild utgör bilden språket för 
det som kommuniceras. Med andra ord, barns kommunicerande i bild ger uttryck för barnets 
förståelse (ibid). 

Studier visar att estetiskt lärande genom bildskapande är en brobyggare mellan förskollärares 
och barnens språk men det kräver att lärare har kunskap om hur språket ska användas 
(Andersson, 2014). Andersson benämner att bildspråket är unikt eftersom det öppnar upp för 
fantasi och kreativitet. ”Att uppleva en bild kräver lika mycket fantasi som att läsa en bok” 
(s.91). Det som visas i bilden berättar inte allt och mycket av det vi tolkar in i den, ligger 
utanför bilden. Vi förväntar oss en fortsättning och kompletterar bilden med egna inre bilder. 
Detta innebär att pedagogen bör vara försiktig när det gäller tolkning av barns bilder så att det 
inte blir en bedömning eller en feltolkning. Det krävs hög kompetens och öppenhet från 
pedagogens sida och det fordrar att barnet ges möjlighet att använda bildspråk tillsammans 
med talat språk i en aktiv kommunikation (ibid). 

Matspjälkning som studiens lärandeobjekt 

I förskolans läroplan föreskrivs att förskolan har till uppdrag att sträva efter att varje barn 
”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 
förstå sin omvärld” (Skolverket 2016, s. 10). Barnen in denna studie hade vid några tillfällen 
tidigare samtalat tillsammans med pedagoger på avdelningen om människans kropp, bland 
annat om skelett, hjärta och mage. Barnen tycktes vara intresserade av detta. När jag tog 
kontakt med förskolan och berättade att jag var intresserad av hur barn med hjälp av estetiska 



10  

lärprocesser kan tillägna sig förståelse för ett naturvetenskapligt fenomen, föreslog de att jag 
skulle fortsätta på det tema som de hade påbörjat och som barnen redan hade vissa 
förkunskaper om. Enligt Helldén et al. (2010) och Bengtsson och Hägglund (2015), har barns 
tidigare upplevelse en stor betydelse för utvecklingen av deras förståelse. Det lärandeobjekt 
som studien handlar om kom därför att bli matspjälkning.  

En förståelse för matspjälkningen som fenomen i denna studie handlar i stora drag om att 
förstå att den maten som barnen äter sönderdelas till allt mindre delar för att slutligen via 
blodet nå kroppens alla celler. Tillgången till tidigare forskning på barns föreställningar om 
matspjälkningssystemet är mycket begränsad. Det som beskrivs är att barn mellan fyra till 
fem års ålder har en uppfattning om vad som finns inuti kroppen och barnen vet att det finns 
mat i magen (Andersson, 2001; Tamm, 1996; Zetterqvist & Kärrström, 2007).  
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Metod 

I metodkapitlet kommer jag att beskriva de datainsamlings- och analysmetoder som använts 
för att besvara studiens frågeställning. Vidare kommer det att redogöras för de 
forskningsetiska ställningstaganden som har gjorts. 

Urval 

Eftersom frågeställningen lyder: ”Hur kan barns förståelse för ett specifikt naturvetenskapligt 
fenomen visa sig genom bild och formskapande uttryckssätt?” behövde jag få tillgång till en 
barngrupp i vilken det blev möjligt att genomföra studien. Den barngruppen som blev utvald 
fanns på en förskola i en medelstor stad. Jag har tidigare genomfört praktik på denna förskola. 
Förskolan har åtta avdelningar som är fördelade på två olika byggnader. Avdelningarna är 
indelade utifrån barnens ålder.  

Den avdelningen där studien genomfördes var en avdelning för barn i 3-4 års ålder. Skälet till 
att de fyra barn som blev utvalda var delvis utifrån mina erfarenheter från att tidigare ha gjort 
VFU i barngruppen och därmed visste att dessa barn sannolikt skulle vara intresserade. 
Genom att vi kände varandra fanns det också en trygghet mellan mig och barnen. Likaså 
rekommenderade pedagogerna vid förskolan dessa barn, de menade att dessa barn sannolikt 
skulle vara intresserade och också att de skulle kunna ge studien den information som behövs 
för att besvara studiens frågeställning. Således kom två pojkar och två flickor att bli utvalda. 
Detta urvalsförfarande kan liknas vid ett ”subjektivt urval” (Denscombe, 2000, s.23), det vill 
säga ett urval där det redan på förhand fanns kännedom om de människorna (barnen) som 
skulle studeras. Det fanns också goda skäl att kunna tro att dessa barn skulle ge mig 
användbar information (ibid). 

Datainsamlingsmetoder 

De metoder som användes i studien var videoinspelningar av hur barn genom bild och 
formskapande uttryckssätt uttryckte sin förståelse för matspjälkning samt intervjuer som gav 
barnen möjlighet att förklara och berätta om matspjälkning utifrån de alster som de gjort.  

Videoinspelningar 

Ipaden användes som ett verktyg för att kunna få syn på hur barns förståelse kunde komma till 
uttryck genom estetiskt skapande. En fördel med videoinspelningar är att de kan registrera 
sambandet mellan verbal och icke-verbal kommunikation (Björndal, 2005; Eidervald, 2015). 
Med verbal kommunikation menas att information förmedlas genom tal och skrift. Icke-verbal 
kommunikation handlar om signaler genom kroppsspråk, röst, ansiktsuttryck och rytm 
(Westerlund, 2009). Det är nästan omöjligt att komma ihåg allt som händer under en aktivitet. 
Detta gäller speciellt i en situation där så som i detta fall, jag som pedagog både ska leda 
barngruppen och samtidigt studera det som sker. Videoinspelningen gav mig därmed 
möjlighet att koncentrera mig på situationen och att samtidigt få den dokumenterad för att 
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senare analysera det som skedde. Det är också en lämplig metod för att fånga och spara de 
situationer som en pedagog kan missa (Eidervald, 2015). Genom videoinspelningen blir det 
också möjligt att titta på situationer flera gånger för att djupare kunna reflektera och analysera 
materialet (ibid).  

Det finns också nackdelar med videoinspelning som forskningsmetod. Eidervald (2015) 
problematiserar att ”den inspelade sekvensen är alltså inte situationen som den var” (s.76). 
Detta betyder att pedagogen bör vara medveten om att det som filmen visar inte är en sanning. 
Det kan hända saker före eller efter en filmsekvens som relaterar till situationen och som har 
betydelse för hur den ska tolkas. Det är jag som spelar in, som har makten att rikta kameran 
mot specifika händelser, vilket avgör vad som kommer att bli synligt i den lärandesituation 
som filmen kommer att visa (Björndal, 2005).  

Barnintervjuer 

Den första intervjun utfördes vid måltiden för att ta reda på barnens förståelse om 
matspjälkning. Jag hade tillsammans med barnen ätit lunch. Under måltiden samtalade vi om 
vad vi trodde skulle hända med maten efter vi stoppat den i munnen. När vi hade ätit färdiga 
samlade jag barnen i ateljén. Efter ett kort samtal om samtala med dem om vad som hade hänt 
med maten i deras kroppar, fick barnen i uppgift att rita med vattenfärger och/eller skapa med 
lera för att visa vad de tänkte att skulle hända med maten i kroppen. Den andra intervjun 
gjordes för att få en djupare förståelse för hur barn med hjälp av estetiska lärprocesser uttryckte 
sin förståelse genomfördes intervjuer med barnen. Efter att de hade skapat sina alster satt jag 
tillsammans med varje barn och samtalade om bilden. De gavs möjlighet att verbalt uttrycka 
hur de tänkte om sina alster och om matspjälkning. Intervjuerna genomförde alltså i hög grad 
som vanliga samtal och inte som formella intervjuer. Eftersom barnen var i 3-4 årsåldern kunde 
inte intervjun innehålla många förbestämda frågor (som hade varit möjligt bland vuxna). 
Intervjuerna användes alltså för att ”få tillträde till barns kunskap” (Bengtsson & Hägglund, 
2015, s.124). 

Det är viktigt att vara lyhörd och samtala på bans villkor. Enligt Helldén et al. (2015) och 
Bengtsson och Hägglund (2015), har barns tidigare upplevelser stor betydelse för 
utvecklingen av deras förståelse. Barnen måste därför ges möjlighet att tala fritt och ostört. 
Bengtsson och Hägglund betonar särskilt att det för den vuxne är betydelsefullt att tänka på 
sitt förhållningssätt till barnet så att denne blir delaktig i meningsskapandet. Dalen (2007) 
problematiserar barnintervjuer som metod och påpekar att det är viktigt den vuxna inte 
försöker korrigera och lägga till rätta det som barnet säger eller gör. Vidare lyfter Dalen upp 
betydelsen av barns perspektiv i intervjun, och att den vuxna ska försöka fånga barnets egna 
upplevelser och tolkningar av världen genom barnets ögon, det vill säga att låta ett barns 
perspektiv komma till uttryck. En fara med en barnintervju kan alltså vara att det istället tas 
ett barnperspektiv, det vill säga att den vuxne (intervjuaren) utgår från den vuxnes 
utgångspunkter. Slutligen tar Dalen upp vikten av god kommunikation i barnintervju. Dalen 
framhåller att den vuxnes brist på kunskap om hur denne ska kommunicera och samverka 
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med barnen kan påverka intervjuförloppet samt skapa osäkerhet under intervjun. Det har 
därför varit viktigt för mig att sträva efter lyhördhet. 

Genomförande 

Intervju med barnen under måltiden  

Några dagar före datainsamling skulle genomföras kontaktade jag pedagogerna på 
avdelningen och bokade in ett besök på förskolan. Jag kom dit strax innan lunch. Jag möte 
barnen ute på utegården och stannade med dem tills vi skulle komma in för att äta lunch. 
Pedagogerna hade dukat ett bord till mig och fyra barn som skulle delta i aktiviteten. Jag satte 
upp Ipaden på en stol för att kunna spela in aktiviteten. Jag frågade barnen om jag fick filma 
dem och de gav sitt samtycke till detta. Vi åt tillsammans vid matbordet. Under måltiden 
frågade jag: ”Vad tror ni kommer att hända med maten som vi äter?” Vi samtalade om detta 
medan vi åt maten. Aktiviteten videoinspelades.  

Barnens uttryck sig genom bild- och formskapande 

Efter måltiden förberedde jag material (papper, vattenfärger, penslar, lera) så att barnen skulle 
kunna välja på vilket sätt de vill uttrycka sig. Jag satte upp Ipaden för att kunna filma 
aktiviteten. Ett av barnen gick till sovrummet för att vila sig efter maten (detta bestämde 
pedagogen på avdelningen eftersom detta barn alltid gjorde så). Jag började med att fråga 
barnen om de kom ihåg vad vi hade pratat om under måltiden. Vi förde ett kort samtal om 
detta. Sedan fick barnen en uppgift att måla med vattenfärger och/eller skapa med lera för att 
visa vad de tänkte att skulle hända med maten i kroppen. Två av barnen ville måla och ett 
ville använda lera för att skapa. Ett av barnen som valde att måla ville arbeta med lera efter 
hen hade målat färdigt. Aktiviteten spelades in med Ipaden. 

Intervju om barns alster 

När barnen blev klara med sina alster kom jag fram till varje barn och intervjuade dem om 
vad de hade gjort och bad dem berätta om sin bild eller lerfigur. När jag hade intervjuat dem 
färdigt ville barnen avsluta, då fick de tvätta händerna och sedan gick de till andra rum för att 
leka med andra kompisar. Jag fotograferade deras alster som senare skulle användas som 
underlag för studien. Dessa intervjuer filmades också.  

Etiska överväganden 

Det är nödvändigt att göra etiska överväganden innan en studie genomförs. Speciellt viktigt är 
det när det gäller forskning som handlar om barn. Under denna studie har många etiska 
överväganden gjorts. Enligt Vetenskapsrådet (2002), finns det fyra grundläggande 
individskyddskrav på forskningen som forskare måste följa: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet menas 
att forskaren ska informera de berörda om forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet 
handlar om deltagandes rätt att själva bestämma över sin medverkan i en undersökning. 
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Konfidentialitetskravet förstås som sekretess, dvs. att uppgifter om i undersökningen ingående 
personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall försvaras så att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Vidare finns nyttjandekravet som handlar om uppgifter om 
enskilda personer som insamlas endast får användas för forskningsändamål (ibid). 

Innan studien genomfördes, skickade jag ett mail till pedagogerna på avdelningen för att fråga 
om jag kunde få genomföra mitt examensarbete hos dem. Jag informerade då om studiens 
syfte. Detta ligger i linje med det informations och samtyckeskrav som ska gälla när en studie 
genomförs (Vetenskapsrådet 2002).  Även föräldrarna fick ge sitt samtycke. Blanketten 
”samtycke till deltagande i forskningsstudie” skickades till avdelningen och pedagogerna 
hjälpte mig dela ut dessa till föräldrarna för att de skulle kunna skriva under och godkänna 
innan datainsamlingen genomfördes. För att säkerställa konfidentialitetskravet har samtliga 
deltagares anonymitet garanterats genom att jag i såväl transkriberingar som 
resultatredovisning har gett dem fingerade namn. De namn som jag kommer att ge 
fortsättningsvis i texten är således inte personernas riktiga namn. Efter att detta examensarbete 
har blivit godkänt har jag raderat alla datafiler med filminspelningar där enskilda individer 
kan bli igenkända. Detta motsvarar nyttjandekravet.  

Bearbetning och analys av insamlade data 

Efter jag hade genomfört intervjuerna och aktiviteterna med barnen började jag bearbetningen 
av det insamlade materialet. Jag spelade upp videodokumentationerna och tittade igenom 
dem. Sedan gjorde jag en transkribering där vad barn hade sagt och gjort under aktiviteterna 
och intervjuerna skrevs ner på papper. I denna process var det omöjligt att beskriva alla 
detaljer. Jag valde därför att särskilt fokusera på det som jag bedömde hade relevans för min 
frågeställning. En transkribering kan ses som en form av datareduktion (Kvale, 2002). Enligt 
Dalen (2007), är det viktigt att forskaren själv gör en transkribering av intervjuerna eftersom 
denna process kan lära hen att känna sina data. Jag upplevde också att jag kom närmare mitt 
datamaterial genom transkriptionsarbetet.  

Transkriberingar av de videoinspelade samtalen och aktiviteterna analyserades med hjälp av 
en kvalitativ innehållsanalys.  En sådan analys innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) 
och Denscombe (2000) en tolkning av textens innebörd som kan vara mer eller mindre djup. 
Den används för att dra slutsatser om innehållet i olika sorters kommunikation (ibid). 
Innehållsanalysen genomfördes genom att observera och lyssna på alla videoinspelningar 
flera gånger samt att läsa transkriberingarna upprepade gånger. Analysen fokuserade på både 
verbal och icke-verbal kommunikation. Westerlund (2009) betonar att icke-verbal 
kommunikation bör tolkas och beskrivas tillsammans med verbala uttryck för att skapa en 
autentisk och riktig beskrivning av barnens kommunikation. När jag analyserade detta 
datamaterial och sökte svar på frågan: ”Hur kan barns förståelse för ett specifikt 
naturvetenskapligt fenomen visa sig genom bild och formskapande uttryckssätt?” beaktade 
jag således innehållet i både den verbala och ickeverbala kommunikationen. 
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Resultat 

Studiens frågeställning löd: Hur kan barns förståelse för ett specifikt naturvetenskapligt 
fenomen visa sig genom bild och formskapande uttryckssätt. Nedan redovisas studiens 
resultat. De namn som anges är fingerade för att inte röja barnens verkliga identitet. 
 

Barns förståelse för matspjälkning uttryckt i arbete med bild och 

formskapande verksamhet  

Två identifierade kategorier är studiens huvudresultat. Barnen som deltog uttrycker sin 
förståelse för ett specifikt naturvetenskapligt fenomen, matspjälkningen, på två olika sätt: 

 Barnen bygger broar mellan sitt verbala och sitt estetiska språk 
 Barnen använder material och estetiska uttrycksformer för att prova sig fram och testa 

sina föreställningar om lärandeobjektet 

Brobyggande mellan det verbala språket och estetiska språket 

Efter att måltiden var avslutad och vi hade haft ett kort samtal fick barnen till uppgift att 
uttrycka sin förståelse för matspjälkning genom att måla med vattenfärger eller skapa med 
lera. Ett av barnen, Leo, uttryckte sin förståelse genom både verbalt språk (att tala om) och 
estetiskt språk (bilden). Sambandet mellan det verbala och estetiska språket blev tydligt, 
exempelvis genom att han pekade på det han målade och då med verbala uttryck ge 
förklaringar av vad som uttrycktes i bilden som växte fram. På detta sätt byggde Leo broar 
mellan det verbala språket och det estetiska språket för att visa sin förståelse för ett specifikt 
naturvetenskapligt fenomen.  

Följande exempel illustrerar hur Leo uttryckte sig sin förståelse för matspjälkningen: 

Leo tar en penna och ritar. Han berättar samtidigt som han ritar (se figur 1). ”Att den far ner i 
halsen, och in i magen. Min navel. Och direkt in i magsäcken.”  

Leo: ”Titta! Det här är musklerna! … Och sen in i magsäcken, och sen in i rumpan … Här 
är… Titta! Att den far ner i rumpan”. 

Leo: ”Titta! Att den far in i kroppen och blir bajset. Titta! Musklerna!” 
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Efter att barnen hade gjort färdiga sina alster berättade de för mig vad de hade gjort. Leo 
uttryckte sin förståelse på ett likadant sätt där bilden hjälpte till med att förklara ords 
innebörd. Han pekade åter på bilden och namngav det han målat och ritat (se figur 2). 

Leo: ”Det här är ögonen. Här är munnen och tänderna, näsan, armar, bröst, händer, bajs och 
ben” 

Jag: ”Varför ritar du en sådan då?”  

Leo: ”För att det är muskler! … Jag gör musklerna. Magsäck och så…” 

Jag: ”Musklerna?” 

Leo: ”Ja, musklerna och sen far ner in i rumpan med allt bajs”.  

Figur 2. Leo berättade om sin teckning och angav namn på detaljer 

Figur 1. Leo berättade samtidigt som han ritade 
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Även de andra barnen länkade samman det verbala språket med det estetiska. Lina förklarade 
vad hon hade målat: ”Jag har målat halsen och magsäcken. Här är magsäcken och bajset”.  

Användning av material och estetiska uttrycksformer för att prova sig fram och testa 

sina föreställningar om lärandeobjektet 

Det visade sig att barnen satt mer eller mindre tysta och arbetade med materialet och provade 
sig fram för att förtydliga för sig själva, hur matspjälkningen fungerade. Materialet spelade då 
en viktig roll för den undersökande processen. Figur 3 visar hur Emma använde olika verktyg 
för att prova fram olika sätt att forma och skapa sin lerklump. Hon arbetar då tyst och provar 
sig fram med hjälp av pinnar av olika former. Eftersom Emma arbetar tyst kan det vara svårt 
av enbart bilden förstå att det är matspjälkning som hon tänker på. Dock, när hon senare 
berättar om bilden förklarar hon att den handlar om hur bajs blir till.   

Lina arbetar i stort sett utan att verbalt kommentera vad hon gör med vattenfärger en målning 
där hon använder olika färger för att särskilja olika delar av matspjälkningen. De olika 
färgerna representerar i detta fall hur hon med hjälp av estetiskt material kan uttrycka sin 
förståelse (se figur 4) När hon var färdig med sin bild förklarade hon att det var så hon 
menade. Hon gjorde dessutom, i tystnad, på liknande sätt som Emma, en lerfigur som 
föreställde bajs (se figur 5)    

 

 

 

Figur 3. Emma sitter och jobba tyst med sin lerklump. Hon prova med 
olika verktyg (pinnar med olika former) och trycker på lerklumpen. 
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Även Leo tog hjälp av materialet för att beskriva sin förståelse. När han efter att han var 
färdig med sin bild intervjuades tog han fram en penna och ritade med röd färg sin förståelse 
av kiss, ”Nu ritar jag kisset”. Genom att använda en annan färg (röd) kunde han särskilja en 
aspekt av matspjälkning från övriga aspekter som han tidigare hade berört. På liknande sätt 
använder han svart färg för att beskriva bajs. Han använder då också sin egen kropp för att 
förtydliga sin förståelse. ”Nu kommer ut det där svarta… det där egentligen är… (Leo pekar 
på sin rumpa samtidig). ”Den här… Det är rumpan… Den här är egentligen nånting som jag 
inte kan säga…” 

 

Figur 4. Lina målade tyst och använde olika färger för att urskilja 
olika dela av matspjälkningen 

Figur 5. Lina provade olika verktyg på sin klerklump i tystnad 
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Diskussion 

I diskussionen diskuteras inledningsvis den metod som använts i studien. Därefter diskuteras 
resultatet i relation till studiens frågeställning och teoretiska utgångpunkter. Kapitlet avslutas 
med att diskutera implikationer för yrkesuppdraget som förskollärare samt förslag till fortsatt 
forskning.  

Metoddiskussion 

Videoinspelningar 

För att kunna besvara studiens frågeställning visade sig användande av videoinspelningar vara 
en lämplig datainsamlingsmetod. Dessa inspelningar av intervjuer och övriga aktiviteter var 
till stor hjälp för den efterkommande analysen.  En oro som fanns på förhand, var att barnen 
skulle bli störda av filminspelningen och att den skulle ta fokus från uppgiften. Men i studien 
visade barnen sig vana med videoinspelningar och blev inte nämnvärt störda. Dock var det ett 
av barnen som ibland tittade in i kameran. Han var nyfiken och intresserad av sitt eget ansikte, 
jag bedömde ändå inte att det påverkade studiens resultat. En svårighet med 
videoinspelningarna var att det var svårt att finna bra ställe att ha Ipaden. Det gjorde att 
videoinspelningar inte på det bästa sättet återgav allt som skedde. Ibland var det svårt att höra 
vad barnen sade vilket innebär att jag kan ha missat viktiga kommentarer. Denna svårighet ser 
jag som en erfarenhet för mig själv när det gäller inspelning med Ipad i framtiden, att 
förberedelsen är ett viktigt steg. För att kunna få en bra kvalité på videoinspelning behöver jag 
utse ett bra ställe där jag kan ställa Ipaden.  

Som jag har tagit upp i metodkapitlet har videoinspelningar många fördelar. Särskilt visade 
sig videoinspelningar var bra för att både fånga den verbala och ickeverbala 
kommunikationen som andra metoder inte kunde göra (Björndal, 2005; Eidervald, 2015). Vid 
transkriberingen av videofilmerna skrev jag samtidigt in viktiga kommentarer om sådant som 
jag mindes från situationerna. Detta blev viktigt för den efterkommande analysen. Jag menar 
således att videoinspelningarna fungerat väl som underlag för att skapa en djupare förståelse 
för studiens frågeställning.  

Barnintervjuer  

Med hjälp av intervjuerna kunde jag komplettera den information som videofilmerna gav. 
Särskilt då barnen i denna studie gavs möjlighet att kommunicera på olika sätt, även 
ickeverbalt, blev det ibland en tolkningsfråga för mig vad barnen egentligen uttryckte med 
sina alster och om det verkligen var ett uttryck för hur de förstod det naturvetenskapliga 
fenomenet. Intervjuerna blev viktiga för att göra dessa förtydliganden för mig. Enligt Dalen 
(2007), att en intervju utgår från ett barns perspektiv innebär att se världen genom barnens 
ögon för att kunna fånga deras egna upplevelser och tolkning av händelser i deras vardagsliv. 
För analysens trovärdighet var det viktigt att barnen fick möjlighet att muntligen försöka 
förklara de alster de hade skapat.  
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Studiens genomförande  

Studien kunde i stort sett genomföras enligt den beskrivning som redan getts i metodkapitlet. 
Jag menar att studiens genomförande, det vill säga tillvägagångssättet är väl beskrivet, att det 
är möjligt för någon annan att upprepa studien. Därmed menar jag att studien har hög 
reliabilitet, som innebär att resultaten ska vara tillförlitliga (Svenning, 2003) eller noggrannhet 
och pålitlighet (Löfdahl et al., 2014; Stenmo, 2002).  

Urval och bortfall  

Den valda barngruppen bestod av fyra barn mellan 3-4 årsålder. Barnen hade i relation till sin 
ålder, god verbal kommunikationsförmåga. De var också förhållandevis självständiga. Detta 
möjliggjorde deras deltagande i studien.  

Barnen hade förkunskap om människans kropp eftersom de tidigare hade deltagit i några 
samtal med pedagogerna om kroppens olika organ och dess funktion. I stort sett var de 
intresserade av lärandeobjektet – matspjälkningen. Detta gjorde att det blev möjligt för barnen 
att samtala om lärandeobjektet och att det skapades ett samspel mellan mig och barnen samt 
mellan barnen sinsemellan i samtalet.  

Dock blev det ett bortfall i studien efter den första intervjun. Ett av barnen kunde inte fortsätta 
att delta då denne enlig en pedagog vid förskolan, var tvungen att lägga sig för att vila efter 
maten. Denna information hade jag inte fått på förhand och kunde därför inte ha tagit med i 
beräkningarna. Det är möjligt att bortfallet kan ha påverkat resultatet eftersom 
undersökningsgruppen var förhållandevis liten.  

Studiens giltighet, det vill säga validitet hänger i hög grad samman med urvalet av barn och 
det antal barn som studerats. Med validitet menas att data och metoder är riktiga (Denscombe, 
2000). Enligt Löfdahl et al. (2014) handlar validitet om att ”mäta det jag vill mäta” (s.55), 
med andra ord, att använda en lämplig metod, lämpliga frågor, lämpliga ord eller andra sätt att 
försöka förstå det som anses behöva förstå. Det är sannolikt så att om antalet barn hade varit 
fler, hade de kategorier som visar resultatet blivit fler än två. Dock är det värt att poängtera, 
att de två kategorier som har hittats, sannolikt gäller även i större barngrupper eller vid andra 
sammanhang, exempelvis på andra förskolor.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att utveckla kunskaper om hur estetiska uttrycksformer kan användas för att 
kommunicera och synliggöra barns lärande av naturvetenskap. I resultatdiskussion diskuteras 
de sätt som barnens förståelse för lärandeobjektet har kommit till uttryck. Lärandeobjekt i 
denna studie handlade om barnens kunskap om matspjälkningen. Men eftersom fokus inte var 
på lärandeobjektet som sådant, räckte det att ta reda på hur barnen uttryckte sina 
föreställningar om vad som kom att hända med maten som de åt. Det fanns alltså inget uttalat 
syfte att barnen skulle lära sig om matspjälkningen. Dock den förståelse de uttrycker relaterar 
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till vad de uttrycker förståelse om. Med andra ord lärandets akt relaterar till lärandets objekt 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2011). Exempelvis i studien förstod barnen att 
maten de åt for in i kroppen, ner i halsen, in i magen/magsäcken och sedan blev bajs. De 
uttryckte då sin förståelse genom sina alster på olika sätt. Enligt Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson ses leken som ett värdefullt verktyg i syftet att utveckla lärandets objekt 
och akt. När barn bearbetar sina upplevelser och erfarenheter under lekens gång möts den inre 
och yttre världen (Vygorskij, 1995). I en kreativ och fantasifull lek involveras barn i 
lärandeobjektet. För att ett lärande kan ske ska lärandets akt betecknas av variation som kan 
uppnås genom barnens bidrag till leken och på de sätten barnen erfar lekens lärandeobjekt 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2011). Den förståelse som kommer till uttryck i 
studien svarar mot frågan: ”Vad tror ni kommer att hända med maten som vi äter?”  Generellt 
förstod barnen att den mat som de åt, kom in i kroppen, for ner till magen, sedan till rumpan 
och blev bajs. Barnen uttryckte sin förståelse på två sätt: genom att bygga broar mellan sitt 

verbala och sitt estetiska språk, samt genom att använda material och estetiska 

uttrycksformer för att prova sig fram och testa sina föreställningar om lärandeobjektet. 

I koppling till förskolans uppdrag i läroplanen, är det strävansmål att barn i förskolan ska få 
skapa och att de ska utveckla förmågan att uttrycka sig i estetiska aktiviteter såsom bild och 
formskapande (Skolverket, 2016). Estetik i förskolan används inte bara som ett lärande i sig 
själv utan som ett redskap för lärande och utveckling inom andra områden (Skolverket, 2016; 
Änggård, 2006). Inom naturvetenskap är det viktigt att barnen ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga att utskilja, utforska, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Skolverket, 
2016). Naturvetenskapliga fenomen är ofta abstrakta och osynliga för ögat (Helldén et al., 
2010). Ett sätt att synliggöra dessa abstrakta naturvetenskapliga fenomen är genom att 
utveckla fantasi och kreativitet (Wiklund, 2013). Detta stämmer överens med det som 
Lindstrand och Selander, 2009; Sjöberg, 2010 har beskrivit, att det finns ett nära samband 
mellan det kognitiva innehållet och estetiken, eller med andra ord mellan naturvetenskap och 
konst. Estetiska uttrycksformer, i detta fall bild och formskapande, spelar en viktig roll för 
gestaltning av det egna lärandet och av egna erfarenheter (ibid). Naturvetenskap ska stimulera 
barns nyfikenhet, kreativitet och fantasi (Sjöberg, 2010). Enligt Skolverket (2016) är det 
betydelsefullt för barnen att förskollärare genom att stimulera och vägleda, kan stödja barnen i 
deras naturvetenskapliga lärande. Exempelvis som i min studie, genom att själva delta i 
måltiden och att föra ett relevant samtal, blev det möjligt för barnen att förstå matspjälkning. 
Vidare, genom bild och formskapande kunde barnen uttrycka sina tankar och förståelse för 
matspjälkningen. Barnen använde bild och formskapande som ett verbalt och ickeverbalt 
språk samt som ett verktyg för att utforska sin förståelse om lärandeobjekt. I detta 
sammanhang blev det tydligt att barnen var i en process då de utvecklade sin 
naturvetenskapliga förståelse, det vill säga emergent science (Siraj Blachford, 2001). Det blev 
också tydligt att de estetiska lärprocesserna möjliggjorde den fantasi, nyfikenhet och det 
intresse som utvecklande av begynnande naturvetenskap fordrar (Siraj Blachford, 2001; 
Thulin, 2011). Genom estetiken kunde barnen uttrycka sin förståelse för ett specifik 
naturvetenskapligt fenomen, det vill säga matspjälkningen. Samtidigt genom estetiken blev 
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det möjligt för mig att förstå barnens förståelse för lärandeobjektet. På detta sätt tycks 
integration mellan naturvetenskap och estetik i studien fungerat bra i min studie.  

Brobyggande mellan det verbala språket och estetiska språket 

Oavsett på vilket sätt barnen i studien uttryckte sig, det vill säga genom verbalt eller icke-
verbalt språk, fanns det alltid ett samspel mellan barnens fantasi och verkligheten. Med andra 
ord, det som bildades i barnens fantasi uttrycktes genom bilderna eller lerklumparna. Detta 
relaterades också ibland till deras egna kroppar (verkligheten). Det framstod som att i denna 
process kopplades tankar eller inre bilder till skapade bilder och ord. Detta ligger i linje med 
vad Änggård (2006) beskriver att bildskapande aktiviteter kan förstärka språkets symboliska 
funktion. Genom att kommunicera om sitt eget lärande, det vill säga metakommunikation, kan 
barnen erfara det de riktar sin uppmärksamhet mot (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006; 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har 
språk och kommunikation betydelse för barns lärande (Sjöberg, 2010). Språket ses som 
resultat av tänkande och språkupplevelser har betydelse för barns lärande (ibid). Språket som 
används i naturvetenskap har ursprung i människors personliga sätt att uttrycka sig. När 
vardagsspråket övergår till att bli naturvetenskapligt utvecklas ett objektivt uttrycksätt där den 
personliga dimensionen blir avskalad (Helldén et al., 2010). Detta kopplar ihop med det 
barnen i denna studie har visat sig när de försökte träna sig att sätta namn på det de målat eller 
ritat. Leo namngav de detaljer som han ritade utifrån sina egna erfarenheter, det vill säga sin 
egen kropp. Medan barn ritar, tänker de på föremålet på samma sätt som om de berättar om 
det (Vygotskij, 1995; Andersson, 2014). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 
belyser att ett ökat språkbegrepp inom utvecklingspedagogiken kan innefatta exempelvis 
kroppsspråk och bild. Som Andersson (2014) beskriver, när en berättelse kommuniceras 
genom bil utgör bilden språket för det som kommuniceras. Detta visade sig under aktiviteten 
där barnen fick arbeta med bild och formskapande och även under intervjuerna där barnen 
fick berätta om sina alster. Genom bild och formskapande kunde barnen nämna flera begrepp 
som de inte hade nämnt i tidigare aktiviteten. Exempelvis, genom att rita kunde Leo nämna 
flera begrepp som han inte nämnde vid matbordet, såsom magsäck, muskler och skelett.  

Användande av material och estetiska uttrycksformer för att prova sig fram och testa 

sina föreställningar om lärandeobjektet 

Sackes, Flevares och Cabe Trundle (2010) menar att barn redan i tidig ålder söker efter 
förståelse för den omvärld de lever i och skapar en mängd olika förklaringar till 
naturvetenskapliga fenomen. I min studie använde Leo och Lina olika färger för att urskilja 
olika delar av matspjälkningen. Genom att urskilja på detta sätt upptog en variation som gav 
barnen möjlighet att utveckla en djupare förståelse för lärandeobjekt matspjälkningen (Lo, 
2014; Vikström, 2015). Utifrån variationsteorin förstås lärandeobjektet på ett specifikt sätt när 
den lärande urskiljer vissa kritiska aspekter (ibid). Barn skapar ständigt hypoteser om 
situationer de möter utifrån sina vardagsföreställningar (Sjöberg, 2005). Det blev tydligt att 
barnen använde material för att ibland testa hypoteser. Exempelvis Emma och Lina använde 
olika verktyg och tryckte på lerklumparna för att prova sig fram sina föreställningar av 
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matspjälkningen. På så sätt kan bild och formskapande jämföras med lekens betydelse för 
barns utveckling och socialisation (Andersson, 2014). Det innebär att i leken har barn 
möjlighet att prova olika roller, acceptera normer samt utforma och utforska nya 
kunskapsområden. Genom att bild och formskapande är en process är det viktigt att alla delar 
av processen analyseras i konkreta sammanhang för att kunna förstå barnens 
meningsskapande (Vygotskij, 1995; Änggård, 2006). Med hjälp av olika material kan bild och 
formskapande förflyttar kunskap från ett sammanhang till ett annat, det vill säga bild och 
formskapande är transformativt Änggård, 2006). Detta synliggörs genom att använda olika 
verktyg eller material för att prova sig fram sina tankar, hypoteser samt urskilja olika aspekter 
i relation till lärandeobjekt.  

Förutom kommunikation är samspel också en viktig aspekt enligt det sociokulturella 
perspektivet. Detta samspel handlar inte bara om samspelet mellan människor eller mellan 
barnen i denna studie utan mellan barnen och sin omgivning (Lenz Taguchi, 2014; Säljö, 
2000). Lenz Taguchi (2012) beskriver att material är en aktiv medaktör som samarbetar och 
samverkar tillsammans med barnen och på det sättet blir resultatet lärande. Både 
lärandeobjekt och barn är beroende av varandra, de påverkar och förändrar varandra på olika 
sätt beroende på vad situationen och relationen erbjuder. Det finns en ömsesidig relation 
mellan människa och materiel där båda påverkar varandra, skapar något tillsammans och gör 
sig begripliga för varandra. När barn lär sig om ett lärandeobjekt blir de inspirerade att lära 
mer och blir aktiva deltagare. Estetiskt lärande gör det möjlighet att arbeta med konkret 
material för att förstå begrepp och annat abstrakt i kunskapsämnen (Lindström, 2012). Fantasi 
kan skapa nya kombinationer men det bygger på material och intryck från verkligheten 
(Vygotskij, 1995). Vygotskij menar att barns lek är en kreativ bearbetning av tidigare 
upplevelser, barnen kombinerar sina tidigare intryck och skapar genom bild och 
formskapande en ny verklighet som passar barnens behov och intressen.  

Implikation för yrkesuppdraget 

Samspel mellan naturvetenskap och estetik i förskolan har en viktig roll i barns lärande. 
Medan naturvetenskapliga arbetssätt ger möjlighet till lek, utforskande och skapande kan 
estetiken användas som ett verktyg för barnen att uttrycka sina tankar och föreställningar om 
bland annat naturvetenskapliga fenomen som ofta är abstrakta. I denna studie har det visat att 
integration mellan dessa områden är nödvändigt för barnens utveckling och lärande. Barn är 
olika och lär på olika sätt. Som pedagog är det viktigt att reflektera och förstå att barn är olika 
för att kunna skapa olika möjligheter för lärande som utgår från barnens perspektiv. Detta 
innebär att barnens livsvärld, det vill säga barnens erfarenheter, tankar, känslor kan 
synliggöras. På detta sätt blir lärande meningsfullt. 

Min egen upplevelse efter studiens genomförande är att det blev tydligt hur viktigt mitt eget 
förhållningssätt till barnens lärande är. Som jag har tagit upp i bakgrunden när det gäller 
barnperspektiv och barns perspektiv. Det är lätt att låta ett barnperspektiv ta över ett barns 
perspektiv. Exempelvis tolkningar av barnens alster, speciellt när barnen inte uttryckte sig 
verbalt, kunde jag då tolka deras alster på mitt sätt. Detta stämmer med det som Halldén 
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(2003) och Löfdahl et al. (2014) beskriver att det ofta är den vuxna som till slut tolkar det 
barnet säger och gör vilket gör att det blir svårt att barnets perspektiv kan ta plats. 
Individintervjun blev då en möjlighet för barnen att uttrycka sina tankar. När barns värld blir 
hörd och sedd, det vill säga när ett barns perspektiv kan synliggöras erfar barn att de blir 
förstådda och delaktiga (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2003). Barnet ska därför ges 
möjlighet att uttrycka sina tankar och tala naturvetenskap utifrån sina erfarenheter (Helldén et 
al., 2010). Enligt Helldén et al., finns det olika sätt för barn att uppfatta ett naturvetenskapligt 
fenomen. Det är nödvändigt att jag som pedagog är öppen för barnens olika sätt att 
kommunicera kunskap både verbalt och ickeverbalt. Olika barn kan uttrycka samma sak men 
på olika sätt. För att barnen ska utveckla sin förståelse bör kommunikationen ske utifrån deras 
villkor, det vill säga utifrån barnens perspektiv. När ett av barnen i denna studie använde sig 
av ett verbalt språk för att förklara sin bild, blev det lätt för mig att förstå. Det blev dock 
svårare för mig att förstå de barn som inte använde det verbala språket. Jag inser nu hur 
viktigt det är att jag som förskollärare i en sådan situation försöker ställa frågor som ger mig 
insikt i hur de tänker och som också stimulerar barnens egen förståelseutveckling.  Som 
Granberg (2001) har beskrivit, behöver barn en engagerad pedagog för att kunna utvecklas 
optimalt. Det är viktigt att pedagogen är aktiv men på barnets villkor. Enligt Granberg, brukar 
mindre barn prata medan de målar och det är pedagogens uppgift att samtala med barnen och 
visa dem sitt intresse. Skapande aktiviteter bidrar till många möjligheter att utöva verbal 
kommunikation.  

Förlag till fortsatt forskning 

Min studie genomfördes med barn mellan 3-4 årsålder.  För kommande studier skulle det vara 
intressant att genomföra en liknande studie bland med äldre barn, till exempel bland barn 
mellan 5-6 årsålder som har mer erfarenheter och ett mer välutvecklat språk. Det skulle då 
vara intressant att få veta om det blir någon skillnad på hur barnen uttrycker sin förståelse för 
lärandeobjektet. Kanske är det på det viset att det oavsett barnens ålder är viktigt att integrera 
estetiska lärprocesser i allt lärande. Ett annat förslag till vidare studier är att prova med andra 
estetiska uttrycksformer såsom drama eller musik på samma sätt som jag har gjort med bild- 
och formskapande i denna studie. 
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Bilaga 1. Samtycke till deltagande i forskningsstudie. 

Hej! 

Jag heter Loan Rutqvist och går i sista terminen på förskollärarprogrammet på Luleå tekniska 
universitet. Jag kommer under några veckor i november och december månad genomföra en 
studie på X-förskola i samband med mitt examensarbete. 

Syftet med undersökningen är att utveckla kunskaper om hur estetiska uttrycksformer kan 
användas för att kommunicera och synliggöra barns lärande av naturvetenskap. För att kunna 
tydliggöra syftet kommer jag att undersöka hur barns förståelse för ett specifikt 
naturvetenskapligt fenomen kan visa sig genom bild och formskapande uttryckssätt. Detta är 
också studiens frågeställning. 

Arbetet kommer att dokumenteras med videoinspelning. Deltagandet är frivilligt och barnen 
kan avbryta sin medverkan när som helst. Barnen kommer att tillfrågas och både deras verbala 
eller icke verbala uttryck för eller mot deltagande respekteras under hela processen. Som 
student och forskare tillämpar jag ett etiskt förhållningssätt i enlighet med gällande 
forskningsetiska principer (dessa principer finns att läsa om på: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

Respondenterna garanteras anonymitet och allt material i form av filmer förvaras 
säkerhetsskyddat. Datamaterialet kommer att analyseras av mig i samråd med 
universitetshandledare och pedagoger på X-förskola. Datamaterialet kommer endast att 
användas i detta forskningssammanhang. 

Slutprodukten i form av en C-uppsats kommer att publiceras via Luleå tekniska universitet 
och kommer att vara sökbar på internet. 

Kontakta gärna om ni har några frågor. 

Loan Rutqvist 

loarut-3@student.ltu.se 

Härmed ger jag samtycke till mitt barns deltagande 

------------------------------------------------------------- 

(underskrift) 

------------------------------------------------------------- 

(namnförtydligande) 

------------------------------------------------------------- 
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Bilaga 2. Barn uttrycker sig sin förståelse genom bild- och formskapande i 

ateljén. 

Vi sitter vid ett bord i ateljén. På bordet finns papper, vattenfärger, penslar, pennor och lera. 
Barn får välja om de vill måla/rita eller använda lera. Leo och Lina vill måla med papper och 
vattenfärger. Emma vill jobba med lera. Barnen börja med sitt skapande.  

Leo tar en penna och ritar. Han berättar samtidigt som han 
ritar. ”Att den far ner i halsen, och in i magen. Min navel. 
Och direkt in i magsäcken”  

Leo: ”Titta! Det här är musklerna!” … ”Och sen in i 
magsäcken, och sen in i rumpan” … ”Här är… Titta! Att 
den far ner i rumpan”. 

Sedan fortsätter han ritar. Han tar en pensel och doppar i en 
burk.  

Leo: ”Svart! Ser du svart?”  

Han målar en stor svart pricka på sin teckning.  

Emma sitter och jobba tyst med sin lerklump. Hon prova med olika verktyg (pinnar med olika 
former) och trycker på lerklumpen.  

Leo: Titta! Att den far in i kroppen och blir bajset. Titta! Musklerna! 

Lina sitter och ritar tyst. Efter en stund har hon ritat färdig 
sin teckning och hon vill jobba med lera efteråt.  

Hon börjar forma något med sin lerklump och sedan tittar 
på sina kompisar.  

Leo tar en svart penna och rita ett sträck på sin figur på 
teckningen.  

Leo: Nu kommer ut det där svarta… det där egentligen 
är…” Leo pekar på sin rumpa samtidigt. ” Den här… Det 
är rumpan”. Leo fortsätter: ”Den här är egentligen nånting 
som jag inte kan säga…” 

Efter en stund 

Leo: Titta! Jag har gjort det här nu! 

Jag: Får jag höra vad du har gjort, Leo? 

Leo: Ett skelett. Den där är snoppen. Den där är rumpan. Och så gör jag snoppen på en kille. 

Sedan är Leo klar med sin teckning. Emma och Lina är också klara med sina skapande.  
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Bilaga 3. Intervjuer med barnen om sina alster 

När barnen är klara med sina alster, kommer jag fram till varje barn och fråga om de kan 
berätta om vad de har gjort. Först intervjuar jag Leo. 

Jag: Leo, kan du berätta mer om din teckning? Vad är det där? 

Leo: Det här är ögonen. Här är munnen och tänderna, näsan, armar, bröst, händer, bajs och 
ben. 

Leo pekar på olika delar medan har berättar. Jag blir nyfiken på det svarta sträcket på 
”kroppen” som Leo har ritat.  

Jag: Varför ritar du en sådan då?  

Leo: För att det är muskler! … Jag 
gör musklerna. Magsäck och så… 

Jag: Musklerna? 

Leo: Ja, musklerna och sen far ner 
in i rumpan med allt bajs.  

Jag: Vad är det som far in i 
rumpan? 

Leo: Bajset 

Jag: Hur blir det bajs? 

Leo: Det där är bajset och det mörka är från där…(han pekar på den stora svarta pricken) 

Leo tar en röd penna och rita något på teckningen. ”Nu ritar jag kisset” 

Jag: Men vad händer med maten som du äter då? 

Leo: Den far in i magen, sen ner i rumpan, sen i magsäcken och rumpan, rätt in i rumpan och 
sen blir det bajs. 

Jag: Får jag fota din teckning Leo? 

Leo: Ja 

Jag: Tack Leo! 

*** 

Sedan intervjuar jag Lina 

Jag: Kan du berätta vad du har målat Lina?  

Lina: Jag har målat halsen och magsäcken. Här är magsäcken, och bajset. 

Jag: Vad händer med maten som du har ätit då? 
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Lina: Den far ner i halsen, sen i magsäcken och sen i rumpan. Det blir bajs.  

Jag: Vad har du gjort med leran då? 

Lina: Jag har gjort bajs. 

Jag: Får jag fota de grejerna som du har gjort? 

Lina nickar. 

 

*** 

Sist intervjuar jag Emma. 

Jag: Hej Emma! Kan du berätta vad du 
har gjort med leran? 

Emma: Bajs. 

Emma vill inte säga något mer (Emma 
har inte sagt så mycket under 
aktiviteterna). 

Barnen tvättar händerna och går iväg 
till andra rum. 
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