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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka hur målsättningarna i en planerad aktivitet kommer till 

uttryck och uppfattas av förskollärare och barn. Studien undersökte vilka olika uppfattningar 

som fanns hos barnen och förskolläraren för att sedan göra en jämförelse. För att synliggöra de 

uppfattningar som fanns och svara på forskningsfrågorna användes metoden stimulated recall 

med förskolläraren och barnen.  

Resultatet visade att det fanns vissa likheter och skillnader mellan förskollärarens och barnens 

uppfattningar i aktiviteten som innehöll en konstruktionsuppgift. De likheter som fanns hos 

båda grupperna var användandet av liknande naturvetenskapliga begrepp under samtalen som 

visade på de bådas förståelse för målsättningarna. 

Hur de båda grupperna utgick från tidigare erfarenheter framkom som en skillnad i studiens 

resultat. Förskolläraren hade i sin planering av projektarbetet utgått från barnens tidigare 

erfarenheter på förskolan. Barnen gjorde återkopplingar till sina egna erfarenheter från när de 

varit sjuka. Barnen såg även konstruktionen som en målsättning, något som förskolläraren inte 

uttryckte som en målsättning.  

Slutsatserna som kunde dras var vikten av att ha en tydlig målsättning, begreppsförståelse hos 

förskolläraren och att involvera barnen i aktivitetens utformning utan att glömma bort 

målsättningen.  

 

 

Nyckelord: Fenomenografi, matspjälkning, naturvetenskap, stimulated recall, uppfattningar   
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1. Inledning 
I uppdraget som förskollärare framgår det att barnen få möjlighet att förstå sin egen kropp och 

skapa sig en uppfattning om den påverkan som varje människa har på miljön och världen 

omkring oss (Skolverket, 2016).  

Naturvetenskapen grundas sig i människans nyfikenhet och strävan efter att förstå 

omvärlden(Sundberg, Areljung, Due, Ottander & Tellgren, 2016). Förskolans uppdrag kring 

naturvetenskap är komplext och det finns olika utmaningar som förskollärare kan möta i arbetet 

med naturvetenskap. En utmaning för förskollärare kan vara att synliggöra barns intressen, ta 

tillvara, följa upp och utveckla dessa som naturliga inslag i verksamheten (Thulin & Redfors, 

2017; Ärlemalm-Hagsér, 2008). Barn ska få möjlighet och hjälp till att förstå hur viktiga 

ekologiska processer om liv och förutsättningar för liv (Helldén, 1994). Det spontana lärandet 

om ekologiska processer som matspjälkningen blir en viktig utgångspunkt för förskollärare att 

stötta och uppmuntra (Toyoma, 2000; Wiegerová & Dalajková, 2017). Fenomenografin syftar 

till att undersöka hur olika människor erfar något. Teori tillsammans med kunskap om 

kunskapsområde lägger en grund för studiens genomförande (Karlsson, 2014; Marton & Booth, 

2000). 

Med min studie ville jag genom stimulated recall synliggöra de uppfattningar om hur 

målsättningarna i en naturvetenskaplig aktivitet kommer till uttryck hos förskollärare och barn. 

Metoden innefattar att göra en videoinspelning av en aktivitet. Därefter spelas inspelningen upp 

för deltagarna i studien efter aktiviteten. Stimulated recall är en metod som tidigare används i 

studier med äldre barn (t.ex. Meier & Vogt, 2015). Med denna studie ville jag även visa på hur 

stimulated recall kan användas då yngre barn involveras. Målsättningarna för en aktivitet 

bygger bland annat på de kunskaper förskolläraren har om ämnet. Förskolläraren är ansvarig 

för att ge barn förutsättningar för utveckling och lärande genom att utmana och stimulera dem 

(Skolverket, 2016).  

Studien fyller en kunskapslucka om att arbete med naturvetenskap tillsammans med yngre barn. 

Tidigare forskning har problematiserat naturvetenskapligt arbete med yngre barn och de har en 

bristande förståelse för naturvetenskapligt innehåll. Denna studie pekar på att yngre barn kan 

förstå och uttrycka naturvetenskapliga resonemang i naturvetenskapliga aktiviteter. 

Naturvetenskap har sedan länge varit ett stort intresse för mig och när det blev dags för att välja 

ämne för examensarbetet var valet självklart. Jag har tidigare vid verksamhetsförlagd utbildning 

på förskollärarprogrammet och vikariat på förskolor mött en osäkerhet kring arbetet kring 

naturvetenskap. Arbetet kring de naturvetenskapliga målen har kommit lite på sidan av och 

ansetts svåra att arbeta med. Det gör att det känns viktigt för mig att arbeta med 

naturvetenskapen i fokus. 
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2. Syfte 
Syftet är att vinna kunskap om hur målsättningarna med en planerad naturvetenskaplig aktivitet 

kommer till uttryck och uppfattas av förskollärare och barn. 

 

2.1 Forskningsfrågor 

 Vilka målsättningar har förskolläraren med aktiviteten och hur uppfattar förskolläraren 

att målsättningarna kommer till uttryck i aktiviteten? 

 Hur uppfattar barnen aktivitetens målsättningar och hur uttrycker de sin förståelse för 

aktivitetens målsättningar? 

 Hur synliggörs förskollärarens och barnens uppfattningar i en jämförelse?  
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras naturvetenskap ur historisk synpunkt och i förhållande till uppdraget 

i läroplanen. Förskollärarrollen kopplas ihop med det naturvetenskapliga uppdraget och barns 

förståelse för naturvetenskapliga fenomen tydliggörs. 

 

3.1 Naturvetenskap i förskolan 

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och strävan efter att förstå 

omvärlden genom att hitta verktyg för att förklara och förstå det fysiska (Sundberg, Areljung, 

Due, Ottander & Tellgren, 2016). Det handlar om att stanna upp, ställa frågor, undersöka och 

medvetandegöra det vi upplever med våra sinnen. Ett tydligt karaktärsdrag för 

naturvetenskapen är att den är en undersökande och praktisk verksamhet. Förskolan har under 

en lång tid haft uppdrag som inkluderat många olika områden där fostran, omvård och lärande 

bildat en helhet. På senare år har lärandeuppdraget fått en allt större betydelse. I förskolans 

uppdrag innefattas numera att främja barns livslånga lust att lära och att förbereda dem för den 

framtida skolgången. Det ska ske en växelverkan i verksamheten där barns utveckling och 

kreativitet ska stimuleras samtidigt som det lekfulla lärandet ska gynnas (Sundberg et al., 2016). 

Även om det för barn kan vara svårt att förstå specifika fenomen är resonemangen om dessa 

viktiga och kan ligga till grund för en mer utvecklad förståelse. Genom att introducera och 

använda undersökningsbegreppen innebörd, istället för att koncentrera sig på enbart fakta kan 

förståelsen för de specifika stödjas med tiden(Thulin, 2010).   

Förskolans uppdrag är komplext och i det ingår inte bara att vara rolig, trygg och utvecklande 

utan det ingår även att ge barn möjlighet att erfara och uppfatta specifika aspekter av sin 

omvärld (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007; Skolverket, 2016). Förskolans uppdrag 

består av olika strävansmål däribland för området naturvetenskap. I strävansmålet för 

naturvetenskap i förskolan betonas att barnen ska utveckla sin förmåga att utforska, urskilja, 

dokumentera, ställa frågor samt samtala om naturvetenskap och tillhörande begrepp. I 

läroplanen för förskolan framhålls vidare temainriktat arbetssätt som en möjlighet för barnens 

lärande att bli sammanhängande och mångsidigt (Skolverket, 2016).  Det framgår även i 

uppdragen att verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur arbete och vardagsliv kan utformas 

för att det ska kunna bidra till en bättre miljö både nu och i framtiden. Ett av målen är att barn 

ska ges möjlighet att utveckla sin kroppsuppfattning, motorik och koordinationsförmåga och 

förstå vikten av hälsa och välbefinnande (ibid.). En del i att förstå sin egen kropp kan vara hur 

kroppen fungerar på ett biologiskt plan som exempelvis matspjälkningen. Barnen i förskolan 

ska få möta och tillägna sig innebörd av olika begrepp och se samband mellan dessa och sin 

omvärld. Barnen ska även få möjlighet att stimuleras och utmanas i sitt intresse för 

naturvetenskap och förstå hur människors egna handlingar kan påverka miljön (ibid.) 

Ärlemalm-Hagsér (2008) framhåller att forskare är överens om att förskollärares kunskaper om 

och kring naturvetenskapliga fenomen är grundläggande för förmågan att kunna utmana barnen 

i sitt utforskande och lärande. Det är även av vikt att förskollärare är uppmärksamma och skapar 

möjligheter och tillfällen för barn att reflektera kring verksamheten. För att synliggöra barns 

intressen, ta tillvara, följa upp och utveckla dessa som naturliga inslag i verksamheten är det 

även viktigt att som lärare försöka se på världen genom barns ögon (Thulin & Redfors, 2017; 

Ärlemalm-Hagsér, 2008). Detta kan vara en utmaning för förskollärare i verksamheten (Thulin 

& Redfors, 2017). Siraj-Blatchford (2001) använder begreppet ”emergent science” som kan 
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översättas till begynnande naturvetenskap. För att skapa sig kunskap om naturvetenskap 

handlar det inte enbart om att förstå naturvetenskapliga fenomen. Det handlar om att utgå från 

barns intressen om naturvetenskap och låta det vara en utgångspunkt för det fortsatta lärandet 

(ibid.).  

 

3.2 Förskollärarrollen och naturvetenskapen 

Förskolläraren ska ansvara för att barnen ska få möjlighet att ställas inför utmaningar som 

stimulerar barnen till att erövra nya erfarenheter, färdigheter och kunskaper (Skolverket, 2016). 

Som förskollärare är det viktigt att vara närvarande och uppmärksam på vad som sker och 

uttrycks i barngruppen. Förskollärare ska även ansvara för att barnen ges förutsättningar för 

utveckling och lärande och utmanas och stimuleras i sitt intresse för naturvetenskap och 

användande av hela sin förmåga (Skolverket, 2016)  

Barn är forskare av naturen och ställer frågor och utforskar för att försöka hitta svaret. I en 

studie gjord av Pearlman och Paricak-Stancer (1995) redogör de för att om förskollärare ska 

kunna hjälpa barnen att undersöka naturvetenskapliga fenomen är det viktigt att börja med vilka 

barnens frågor är. Thulin och Redfors (2017) framhåller i sin studie ett begrepp de benämner 

som mutual simultanity (gemensam simultanitet) i en etablerad kommunikation. Med mutual 

menas att läraren är ansvarig för barns perspektiv och att ta barns perspektiv på allvar och som 

en utgångspunkt för fortsatta konversationer. Simultanity i denna betydelse är det innehåll som 

är i lärandets fokus. Barnens dagliga erfarenheter bör tas med i beräkningen för att läraren ska 

kunna skapa en bro till det naturvetenskapliga innehållet. Gustavsson, Jonsson, Ljung-Djärf och 

Thulin (2016) presenterar i en studie om arbete med naturvetenskap kategorier som är viktiga i 

arbetet med naturvetenskap: att göra allt synligt och skapa delat utrymme för lärande. Kategorin 

att göra allt synligt innefattar att tilltala alla, rikta tal mot allt och adressera lek och fantasi. 

Denna kategori karaktäriseras av ett synsätt som där aktiva kommunicerande lärare uppmuntrar 

alla att delta och är uppmärksam på allt som dyker upp i den pågående situationen. Till den 

kategorin att skapa delat utrymme för lärande hör att förmedla vardagligt naturvetenskapligt 

innehåll. Jämfört med den tidigare kategorin är det avsiktliga lärandeobjektet och det 

naturvetenskapliga innehållet i fokus.  

Det finns olika utmaningar som förskollärare kan möta i arbetet med naturvetenskap i förskolan. 

Gullberg och Andersson (2014) problematiserar syftet med naturvetenskaplig undervisning i 

förskolan och den ämnesdidaktiska kompetens som krävs av förskollärare för att genomföra 

naturvetenskapliga aktiviteter i verksamheten. Studien visade att det är fler kompetenser än 

enbart ämneskunskaper som är relevanta för en förskollärare att besitta. De betonar att det inte 

är nödvändigt att förskollärare ger korrekta svar på barns frågor om naturvetenskapliga 

fenomen. De fyra förmågorna som forskarna presenterar i studien är att vara uppmärksam på 

och ta till vara på barns tidigare erfarenheter, fånga det oväntade i stunden som det sker, ställa 

utmanande frågor som stimulerar vidare utforskande och att vara i situationen och lyssna och 

ta till sig barnens förklaringar. Förskollärare behöver inte vara naturvetenskapliga experter. 

Yoon och Onchwari (2006) belyser att genom anpassade utvecklingsarbeten, upplysande 

undervisningsmodeller och ifrågasättande av lärande kan läraren skapa rika miljöer för barn att 

utforska naturvetenskap. Det kan då bli en hjälp för läraren att göra naturvetenskapen mer 

betydelsefull för barnen. Det finns enligt Pearlman och Paricak-Stancer (1995) olika 

tillvägagångssätt som barn ofta använder sig av för att få information. Genom egna erfarenheter, 
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genom att fråga andra och genom att använda böcker. Barns frågor speglar vad barnen 

uppmärksammar i en aktivitet eller situation. Thulin (2010) beskriver hur barn ställer frågor för 

att få fatt på olika saker. Det kan vara att få reda på något om innehållet, antingen faktabaserat 

eller med ett görande-perspektiv. Andra varianter av frågor kan vara om det är frågor som inte 

hör till det aktuella temat eller frågor om de redskap som ska användas. Thulin diskuterar vidare 

hur förskollärare genom att lyssna på, analysera och bemöta barns frågor kan bilda en viktig 

utgångspunkt för det fortsatta didaktiska arbetssätt som bör användas. Barns frågor kan vara 

värdefulla vid arbete med naturvetenskap då förmågan att ställa frågor är en viktig aspekt inom 

det området. Den kunskap som förskolläraren besitter utgör startpunkten för undervisning och 

lärande. Med mer kunskap finns större möjligheter att utmana, utveckla och problematisera i 

lärsituationerna (Thulin, 2015). 

Perssson Gode (2008) beskriver tre delar som tillsammans enligt henne bildar beteckningen 

upptäcka. Dessa tre är uppleva, undersöka och utforska. Genom medvetet valda och konkreta 

exempel kan möjligheter för att urskilja kritiska aspekter skapas hos barnen vilket i sin tur kan 

göra lärande av olika begrepp möjliga. Att skapa en förståelse för olika naturvetenskapliga 

begrepp är en central del i att möjliggöra en vidare förståelse för de olika fenomen som existerar 

i naturen som exempelvis matspjälkningen (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2010).  

 

3.3 Barns lärande om livsprocesser, cellandning och matspjälkning 

På förskolan där studien genomfördes arbetades det med ett projekt om vad som händer med 

maten i kroppen. Det är av vikt att barn i förskolan får möjligheter till och hjälp att förstå viktiga 

ekologiska processer som handlar om livet och förutsättningar för liv (Helldén, 1994). Alla 

organismer är i behov av materia och energi för sina livsprocesser, denna energi frigörs genom 

cellandning i organismens celler. Växter kan skapa näring för detta på egen hand medan djur 

kräver födointag för att kunna försörja sig med råmaterial i sina livsprocesser. Med andra ord 

behöver djur äta (Helldén et al., 2010). I organismen finns det olika organsystem som 

samarbetar för att förse organismen med materia och energi. Ett av dessa organsystem är 

matspjälkningen. Det är det system som ser till att den föda organismen intar sönderdelas för 

vidare transport till cellerna. Systemet fungerar i stora drag lika hos alla organismer och arbetar 

för att sönderdela födan till molekyler som sedan via cirkulationsorganen kan tas upp i cellerna. 

Nedbrytningen sker dels genom mekaniska processer som tuggning och genom kemiska 

processer som jäsning och enzymaktiviteter (ibid.).  

 

3.3.1 Barns förståelse för matspjälkningen 

Wiegerová och Dalajková (2017) har genomfört en studie i syfte att ta reda på hur barn i 

förskoleåldern förstår och tänker kring matspjälkningen. De delar i sin studie in resultatet av 

barns förståelse för matspjälkningen i tre delar.  

 Den första delen kallar de för, ”där maten går in”, och samtliga barn som deltog i 

studien gav förslag på hur mat tar sig från munnen in i kroppen. Till en början talade 

majoriteten av barnen om ett slags fall som maten gjorde men efter vidare ifrågasättande 

talade barnen istället om en tub som förde maten ner i kroppen.  
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 Den andra delen benämner det som ”matförråd”. I studien ansåg den ena halvan av 

deltagarna att det fanns ett matförråd i magen medan den andra hade börjat utveckla 

försåelse för begreppen mage och magsäck.  

 

 Majoriteten av deltagarna beskrev en tredje del av matspjälkningen och den har 

forskarna valt att döpa till, ”hur det tar sig ut”. Här återfinns de tankar och idéer som 

beskriver hur maten tar sig ut ur kroppen. Där beskrev några deltagare hur det går till 

när någon kräks och varför och den generella uppfattningen hos deltagarna var att det 

sker en tömning av kroppen.  

Wiegerová och Dalajková drar slutsatsen att barns tankar och idéer borde respekteras och tas 

på allvar av förskollärarna som kan dra lärdom av dessa och lära sig att arbeta med dem. 

Förskollärare bör även försöka uppmuntra och stötta barnen i det spontana lärandet om 

matspjälkningen. Barns förståelse och tankar kring matspjälkningen är i hög grad relaterad till 

hemmiljön (Toyoma, 2000; Wiegerová & Dalajková, 2017). Vidare menar Toyoma att barns 

förståelse och tankar kring matspjälkningen inte endast baseras på social information. Det går 

då att dra slutsatsen att barn är mottagliga i sin biologiska förståelse för att äta och spjälka. I en 

studie om barns förståelse för mat presenterar Xu och Jones (2015)  att barn i de yngre åldrarna 

hade en begränsad begreppsmässig förståelse av matpjälkningen och de termer som hör till i 

jämförelse med äldre barn. Andersson (2008) redogör för tre modeller om vad som händer med 

maten i kroppen och visar hur barns förståelse skiljer sig åt i olika åldrar. För barn i de yngre 

åldrarna är den vanligaste uppfattningen att den mat som kommer in i kroppen stannar där. Det 

är den första modellen och den innebär att se kroppen som en behållare. Modell två betyder att 

maten genomgår en fysisk förändring och kan beskrivas enligt Andersson som ”all mat lämnar 

kroppen”, den utvecklas efter uppfattningen om kroppen som en behållare. Den tredje modellen 

som är vanligast bland tioåringarna handlar om att en del av den mat som kroppen tas in och 

stannar och resten lämnar.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
Karlsson (2014) beskriver teorier som ett system som organiserar och strukturerar olika sätt att 

se på sociala och fysiska världar. Teorins roll kan då utgöra en språngbräda för det 

vetenskapliga arbetet och kan hjälpa till att styra med vilka glasögon eller vilket synsätt som 

data kan insamlas med, men också analyseras och diskuteras. Teorin ger tillsammans med 

kunskap om kunskapsområdet en grund att utgå ifrån som senare kan byggas vidare på för att 

besvara syfte och frågeställningar. 

Fenomenografin utvecklades på 1970-talet och då handlade forskningsansatsen om att få 

kunskap om hur ett fenomen framstod för en grupp människor. För första gången var det inte 

missuppfattningar eller felläsningar som var i fokus utan hur läsarna i en grupp uppfattade 

texten i relation till hur deras egna uppfattningar om lärande gick till. Enligt Marton och Booth 

(2000) grundar sig den fenomenografiska forskningen på hur någon erfar något. När barn ger 

uttryck för att de inte lär sig utan bara gör kan det betyda att deras medvetenhet om det egna 

lärandet saknas (Pramling Samuelsson, 2015).  Att skapa sig erfarenhet av något är en handling 

som avser hur något framstår i någons medvetande. Det handlar om att först ta reda på hur barn 

skapar sig en förståelse och mening för ett visst fenomen för att därefter undersöka vilka 

kvalitativt olika sätt detta fenomen kan urskiljas på. Genom att synliggöra variationen av de 

uppfattningar som uppstår kan kritiska och karaktäristiska drag urskiljas (Pramling Samuelsson 

& Asplund, 2014; Marton & Booth, 2000).  

Viktiga komponenter för en fungerande datainsamlingsmetod inom fenomenografin blir att 

inbjuda människor att reflektera, tänka samt på olika sätt dela med sig av sina olika 

erfarenhetsvärldar (ibid.). Det resultat som kan uppstå i en fenomenografisk studie blir en 

beskrivning av olika sätt att erfara något vilket betyder att resultatet är baserad på varje enskild 

individ men beskrivs på gruppnivå. Pramling Samulesson (2015) betonar att den enskilde 

individen ibland kan ge uttryck för flera sätt att erfara något.   

Beskrivningskategorier inom fenomenografin är synonymt med olika sätt att erfara. Det som 

utgör ett fenomen är inte en persons sätt att erfara det specifika fenomenet. Det utgör däremot 

en sida av fenomenet utifrån den personens perspektiv, bakgrund och historia (Marton & Booth, 

2000). Datainsamling kan ske utifrån individ eller kollektiv nivå. Data som samlas in över den 

kollektiva nivån anses mer pålitlig i jämförelse med det data som avser individnivå. Den 

uppfattning som karaktäriserar kategorierna representerar uppfattningar som en person kan ha 

om ett visst fenomen men betyder inte att en viss individ i alla situationer har just denna 

uppfattning. Beskrivningskategorier utformar tillsammans ett utfallsrum som omfattar de olika 

uppfattningarna för ett fenomen som finns i en grupp och relationen däremellan (Dahlgren & 

Johansson, 2015; Marton & Booth, 2000). 
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5. Metod 
I detta avsnitt presenteras den metod som använts vid datainsamling och analys och de redogörs 

för de forskningsetiska principerna och dess innebörd. Jag har genomfört en fenomenografisk 

studie och analys. Data har samlats in med hjälp av dokumentationer i form av intervju, 

observation av aktivitet och stimulated recall med både förskolläraren och barnen. Materialet 

har därefter analyserats efter en fenomenografisk analysmodell som syftar till att beskriva de 

kategorier av uppfattningar som kommer till uttryck.  

  

5.1 Forskningsetiska principer 

Löfdahl (2014) lyfter att dessa principer tillsammans med det forskningsetiska regelverket, för 

en förskollärarstudent kan bidra till att skapa en bättre förskola för såväl barnen som 

förskollärarna. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer framhåller fyra krav som den som 

forskar bör förhålla sig till. Det första kravet är informationskravet som innebär att den som 

genomför forskning måste se till att informera de som av forskningen berörs på något sätt om 

vad forskningsuppgiftens syfte är. Samtyckeskravet innebär att de deltagare som är delaktiga i 

undersökningen inte kan bli tvingade av forskaren att delta utan har själva rätten att styra över 

sin medverkan. Det är upp till forskaren att samla in undersökningsdeltagarnas och 

uppgiftslämnarens samtycke och om undersökningspersonerna är under 15 år och 

undersökningen av etiskt känslig karaktär bör samtycke från vårdnadshavare inhämtas. Det 

tredje kravet, konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla som ingår i undersökningen 

samt personuppgifter ska vara konfidentiella. Uppgifterna ska förvaras med stor sekretess att 

ingen obehörig kan få tillgång till eller ta del av dem. Det sista och fjärde kravet är 

nyttjandekravet och med det menas att de insamlade uppgifterna om enskilda personer i studien 

endast får användas till just detta forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

5.2 Urval 

Urvalet skedde genom telefonkontakt med fem förskolor i norra Sverige. En förskollärare vid 

en av dessa förskolor erbjöd sig att delta i studien. I samråd med den förskola där studien 

genomfördes valdes deltagare. Studiens syfte var att vinna kunskap om målsättningen med en 

aktivitet med naturvetenskapligt innehåll kan iscensättas och senare uppfattas av deltagarna. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter hur val av deltagande personer antingen kan göras 

genom styrda val eller mer slumpmässiga val. I denna studie fick den förskollärare som skulle 

hålla i aktiviteten själv välja de tre barn som skulle delta i aktiviteten.  

 

5.3 Genomförande 

Efter att förskolan kontaktats och tackat ja till deltagande skickades informationsbrev med mer 

information om vad studien skulle innebära ut (se bilaga 1). Därefter bestämdes två tillfällen då 

datainsamlingen skulle äga rum. Vid det första mötet introduceradess studien ytterligare till 

förskolläraren som skulle delta. Förskolläraren förklarade sedan kort hur upplägget kring 

aktiviteten och projektarbetet såg ut. Förskolläraren fick möjlighet att ställa frågor inför 

kommande träff. Förskolläraren visade runt på avdelningen och visade tidigare arbeten från det 

projektarbete om livsprocesser som det arbetades med på förskolan vid tillfället. Den aktivitet 

som förskolläraren skulle genomföra var en del i det projektarbetet med fokus på vad som 
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händer med maten i kroppen. Under det andra tillfället gjordes först en intervju med 

förskolläraren. Vid intervjun ställdes frågor inför den kommande aktiviteten och under 

samtalets gång gjordes en ljudinspelning. Under intervjun fördes även korta anteckningar på ett 

frågeformulär som bestod av de intervjufrågor som ställdes (se bilaga 2). Därefter presenterades 

de deltagande barnen innan aktiviteten skulle påbörjas. Aktiviteten dokumenterades med 

videoinspelning och ljudinspelning som var 50 minuter lång. Efter att aktiviteten avslutats 

bearbetades videomaterialet genom att spela upp videoinspelningen. Utifrån bearbetningen 

valdes sekvenser ut inför stimulated recall reflektionerna. Då filmen var 50 minuter lång 

spelades inte hela videon upp utan endast de valda sekvenserna, detta för att barnen inte skulle 

tappa koncentrationen eller orken. Efter att sekvenser valts ut och frågor formulerats gjordes 

först en stimulated-recall med alla de barn som deltagit i aktiviteten tillsammans och, samtalet 

dokumenterades genom ljudinspelning. Vid varje sekvens ställdes olika frågor och baserat på 

barnens svar, följdfrågor. Därefter gjordes en stimulated-recall reflektion med förskolläraren 

och även under det samtalet ställdes frågor till de olika sekvenserna. Båda samtalen 

dokumenterades genom ljudinspelningar. Efter att allt material var insamlat påbörjades 

transkribering av ljud- och videoinspelningarna samt renskrivning av anteckningar och 

observationsscheman. 

 

5.3.1 Insamling av data 

Datainsamling bedrevs i flera steg. Först en intervju med förskolläraren som skulle leda 

aktiviteten om motiv och målsättningar för aktiviteten. Därefter gjordes en videoobservation av 

aktiviteten. I det tredje steget sågs filmen igenom för att identifiera intressanta situationer. Till 

dessa situationer formulerades tänkbara frågor och följdfrågor till stimulated recall med 

förskolläraren och barnen. Steg fyra och fem i datainsamlingen var stimulated recall med först 

barnen och därefter förskolläraren. Separata stimulated recall intervjuer gjordes med respektive 

förskolläraren och barnen för att ta reda på hur de ansåg att målsättningarna kom till uttryck i 

aktiviteten.  

 

5.3.2 Intervju 

Inför aktiviteten genomfördes en kort kvalitativ intervju med förskolläraren om aktivitetens 

målsättningar.  I en kvalitativ intervju är det möjligt att variera fasta frågeformuleringar med 

öppna frågor i den utsträckning som forskaren anser nödvändigt. Det är även möjligt att anpassa 

i vilken ordning frågorna kommer och hur frågorna ställs beroende på situation i kontrast till 

ett helt styrt frågeformulär (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2014). De frågor som ställdes till 

förskolläraren i intervjun var tydliga men av öppen karaktär. Det var avsett att ge förskolläraren 

möjlighet att svara på frågorna med egna ord istället för att försöka leta det rätta eller förväntade 

svaret (Hjalmarsson, 2014). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014) framhåller vikten av att i 

intervjun ställa vänliga frågor samt tydliggöra att intervjupersonens synpunkter och 

erfarenheter är av intresse. Frågorna som ställdes under intervjun skrevs ner på ett papper inför 

samtalet (se bilaga 2).  
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5.3.3 Videoinspelad observation och ljudinspelning 

Genom att observera och dokumentera blir det möjligt att följa och få en bild av hur arbetet 

under aktiviteten fortskrider. Observationen av aktiviteten blev en observation av första 

ordningen då det var forskarens primära uppgift att observera den pedagogiska aktiviteten 

(Bjørndal, 2005).  Den typen av observation gör att det går att säkerställa en högre kvalitet på 

det insamlade materialet då uppmärksamheten är riktat mot ett tydligt mål. Som observatör är 

det viktigt att fokus är tydligt för att senare kunna sortera de data som samlas in senare. Under 

observationen är det även av vikt att försöka vara objektiv och lägga egna tankar och 

värderingar åt sidan för att syftet ska få träda fram och ta plats. Det går dock aldrig att göra en 

helt objektiv observation då val görs i vad som filmas och observeras (ibid.).  

De dokumentationsverktyg som användes under datainsamlingen var ljud- och videoinspelning. 

Det huvudsakliga dokumentationsverktyget var videoinspelningen. Ljudinspelningen användes 

som en kompletterande backup om ljudet skulle vara bristande i videomaterialet. 

Ljudinspelning användes under intervjun, aktiviteten och stimulated recall reflektionerna för att 

kunna gå tillbaka i materialet flera gånger vid analys. Videoinspelning användes under 

aktiviteten för att senare spelas upp under stimulated recall reflektionerna. Det gav möjligheter 

att få syn på nya saker som tidigare inte uppmärksammats vilket kunde leda till att ny 

betydelsefull information kunde träda fram (Bjørndal, 2005; Svenning, 2011).  

 

5.3.4 Video-stimulated recall 

Då videoinspelning inte var tillåtet att föra ut från förskolan användes det endast i 

reflektionssyfte genom video-stimulated recall. Metoden innefattar att göra en videoinspelning 

av en aktivitet. Därefter spelas inspelningen upp för deltagarna i studien efter aktiviteten. 

Deltagarna i detta fall var barnen och förskolläraren. Detta gjordes för att deltagarna ska kunna 

ge sina kommentarer till vad de anser är intressant i reflektionen. Vad som ses som intressant 

kan dock styras av antingen forskare, deltagare eller efter hur samtalet utvecklar sig (Rowe, 

2009; Powell, 2005). Vid användandet av denna metod är det viktigt att det inte hinner gå för 

lång tid mellan aktiviteten och reflektionstillfället. Meier och Vogt (2015) menar på att 

reflektion bör ske inom en 48 timmars tidsram. Genomför det tidigare finns större möjligheter 

att de data som då samlas in blir mer utbroderade och tydliga än om det hinner gå för lång tid. 

Reflektionen genomfördes därför samma dag kort efter att aktiviteten avslutats. Det är viktigt 

att under reflektionen vara uppmärksam på vad som sägs och uttrycks av personen som frågorna 

ställs till. Vid varje reflektionstillfälle gjordes en ljudinspelning av samtalet. Grass och Mackay 

(2000) lyfter att denna metod bör kombineras med tydliga observationsscheman för att hjälpa 

forskaren framåt och genom detaljrikedom få en bättre bild av det som studeras. De 

rekommendationer som ges av Grass och Mackay (2000) inför arbetet med video-stimulated 

recall var att tydligt informera deltagarna om vad deltagandet i studien skulle innebära och vad 

som skulle ske. De frågor och följdfrågor som ställdes under stimulated recall reflektionerna 

(bilaga 3) grundar sig i de förslag som Grass och Mackay (2000) lyfter för stimulated recall:  

 Hur tänkte du här/i den här situationen, då fröken gjorde si eller så? 

 Kan du berätta för mig vad du tänkte här? 

 Jag ser att du …(skrattar, tittar bort m.m)… minns du vad du tänkte då? 

 Minns du om du tänkte på något annan när hen upprepade det där? 

 Kan du komma ihåg vad du tänkte när hen sa de/det ordet/orden/det där? 



11 
 

6. Bearbetning, analys och tolkning 

6.1 Analysmetod  

Analysen var en fenomenografisk kvalitativ analys med målet att ta reda på vilka olika sätt 

barnen och förskolläraren uppfattade målsättningarna med den planerade aktiviteten och hur 

uppfattningarna skiljdes sig åt. Forskningsfrågorna var de analysfrågor som ställdes vid 

bearbetningen av materialet. Följande tre analysmodeller har inspirerat den analys som 

genomförts i studien. Svensson (2015) ger förslag på tre typer av tolkningar som är möjliga att 

göra i en kvalitativ analys. Dessa är primär, sekundär och tertiär tolkning. Den primära 

tolkningen handlar om de första sinnesintrycken som framstår av verkligheten. Dessa 

sinnesintryck måste i sin tur ordnas, organiserar, sorteras och kategoriseras för att bli 

meningsfulla. Den sekundära tolkningen är en tolkning av den primära tolkningen. Där görs 

observationer av världen omkring och de upplevelser som finns får komma till uttryck för en 

läsare. Slutligen blev den tertiära tolkningen en tolkning av det empiriska materialet (ibid.). 

Detta gav stöd till den inledande analysen. Marton och Booth (2000) beskriver att vid en 

fenomenografisk analys görs först en preliminär och mindre fokuserad analys. Det skapar en 

bild som ju längre analysen fortgår blir mer detaljrik och får ny struktur där perspektiv som till 

en början är gömda kan träda fram. Dessa faser utgör grunden för forskningens objekt (ibid.). 

Det datamaterial som samlats in bearbetades och det som var relevant sorterades ut och 

kategoriserades på kollektiv nivå. Det video- och ljudinspelningar som gjort transkriberades 

och fördes ner på papper för att kunna analyseras vidare. Vid en transkribering är det inte 

möjligt att få med exakt allting och att det är av vikt att välja ut vad som är relevant för syftet 

menar Eidevald (2015). Enligt Marton och Booth (2000), som också forskar inom 

fenomenografin, innehåller den insamlade datamängden två typer av material. Det som avser 

individen och det som anser gruppen eller kollektivet. Det var de kollektiva uppfattningarna av 

hur målsättningarna kom till uttryck i aktiviteten som låg i fokus för analysen och som utgjorde 

grunden för resultatet. För att få fatt på de kollektiva uppfattningarna bearbetades de 

transkriberingar av ljud- och videoinspelningar som gjorts och de anteckningar som förts under 

intervjun, aktiviteten och reflektionen.  

Dahlgren och Johansson (2015) framhåller att en fenomenografisk analysmodell kan bestå av 

sju steg och det är dessa steg som denna analys inspirerats av. Steg ett handlade om att bekanta 

sig med det insamlade materialet genom att läsa igenom det material som transkriberats och 

antecknats. Steg två blev att skilja ut det som var mest intressant och betydelsefullt genom att 

klippa ut stycken eller direkta citat och situationer och skriva ner dessa på papper. I steg tre 

gjordes en jämförelse mellan de olika styckena för att se likheter och skillnader. Steg fyra 

handlade om gruppering och nu när likheter och skillnader trätt fram kunde de olika styckena 

grupperas i olika höger utefter hur de relaterade till varandra. Steg fem och sex blev att artikulera 

kategorier för de olika grupperna och sedan namnge dessa kategorier, namnen kopplades till 

det mest signifikanta i varje grupp. I steg sju som kallas den kontrastiva fasen granskades alla 

stycken för att se om de kunde platsa i andra kategorier, detta medförde att antalet kategorier 

minskades. De kategorier som nu fanns kvar bildade utfallsrum och det var det som blev 

resultatet. 
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6.2 Händelseförlopp analys 

Först bekantade jag mig med det insamlade materialet genom att studera den videoinspelning 

som gjorts. Videoinspelningen studerades flera gånger och under de första gångerna gjordes en 

grovtranskribering. I grovtranskriberingen skrevs tidpunkter för intressanta situationer ner och 

en kort kommentar till vad den sekvensen handlade om. Dessa skrevs ner i den första och tredje 

kolumnen i analysschemat (Tabell 1) som även skulle användas vid stimulated recall 

reflektionerna. Efter det analyserades sekvenserna på nytt och då formulerades frågor och 

eventuella följdfrågor till de kommande stimulated recall reflektionerna. Samtalen 

sammanfattades kort i analysschemat. I analysschemat samanställdes vilken tidpunkt under 

videoinspelningen situationen skedde, vilka personer som deltog och en beskrivning av 

situationen. Efter varje stimulated recall fylldes de kolumnerna i med vad förskolläraren och 

barnen uttryckt vid varje situation.  

Tabell 1. Analysschema (SR i tabellen står för Stimulated recall) 

 

Tid Person Situation - Ida SR - förskollärare SR - barn 

     

     

     

     

     

     

 

Efter att stimulated recall genomförts påbörjades transkriberingen av situationerna från 

aktiviteten, reflektionerna och intervjun. Alla barn som deltagit fick fingerade namn. 

Transkriberingen av videoinspelningen gjordes på förskolan där studien genomfördes då video- 

och bildmaterial där barnens ansikten fanns med ej fick lämna förskolan. När transkriberingarna 

hade färdigställts började jag leta efter olika uppfattningar som förskolläraren och barnen 

uttryckt och visat, jag försökte även redan här börja se likheter och skillnader. Dahlgren och 

Johansson (2015) lyfter fram att fenomenografins primära mål är att se skillnader eller variation 

mellan olika uppfattningar och för att kunna göra det krävs det att forskaren också bör leta efter 

likheter. Likheterna utgör grunden för de kategorier som kan komma att träda fram i resultatet.  

För att lättare kunna skapa kategorier utifrån de uppfattningar som fanns skrevs alla 

uppfattningar ner på post-it lappar i olika färger. Därefter placerades de olika lapparna i olika 

kategorier. Om det var någon uppfattning som kunde ingå i flera kategorier skrevs det längst 

ner på den lappen. När kategorierna börjat träda fram gjordes ett förtydligande genom att göra 

beskrivningar av situationerna och plocka ut illustrativa uppfattningar till varje kategori. 

Kategorierna namngavs utefter de uppfattningar som de innehöll. Det uppstod fyra kategorier 

för såväl förskollärarens som barnens uppfattningar.  

Utifrån dessa kategorier påbörjades framtagningen av ett resultat, vad som gick att urskilja i 

dessa kategorier i relation till studiens syfte och frågeställningarna. De kategorier som tagits 
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fram jämfördes med de situationer de var hämtade ifrån och transkriberingarna analyserades 

återigen för att göra resultatet ännu tydligare och tillförlitligare. Vid denna analys av materialet 

från stimulated recall reflektionerna började kategorier för hur målsättningarna kom till uttryck 

att visa sig i det bearbetade materialet. Tolkningen av barnens uppfattningar utgick även från 

innehållet i deras samtal under aktiviteten och inte enbart från deras reaktioner och uttalanden 

under stimulated recall reflektionen. Transkriberingarna lästes igenom och varje uppfattning 

markerades med överstrykningspenna och färgade tejpbitar. Det framkom tre kategorier för hur 

förskolläraren uttryckte att målsättningarna kom till uttryck i aktiviteten och fyra kategorier för 

barnens uppfattningar. Därefter sorterades likheter och skillnader i kategorierna ut för den 

kommande jämförelsen. Färgpennor av olika färger användes för att markera likheter och 

skillnader. 
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7. Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat i relation till syftet och forskningsfrågorna. De 

resultat som trätt fram i analysen av intervjun och stimulated recall hade som mål att svara på 

de tre forskningsfrågorna. Vilka målsättningar förskolläraren hade med den planerade 

aktiviteten, hur dessa uppfattades av förskolläraren och barnen och hur dessa ser ut i en 

jämförelse. Avslutningsvis beskrivs jämförelsen mellan resultatet om förskollärarens och 

barnens uppfattningar. 

  

7.1 Förskollärarens målsättningar med aktiviteten 

Under analysen av intervjun framkom det att förskolläraren förklarade sina målsättningar på tre 

sätt. En målsättning var att barnen skulle reflektera över sina egna tankar och tillsammans med 

andra. Det grundade sig i ett av de huvudmål som de hade på förskolan. ”Målsättningen är 

framförallt ett av våra huvudmål att de för det första att de ska reflektera över sin egna tankar 

och reflektera tillsammans”. Vidare förklarade förskolläraren att det fanns en förhoppning att 

barnen skulle få tankar kring det som de arbetat om med kretslopp. ”Sen hoppas jag att de ska 

få och ha tankar om det vi har jobbat med kretslopp, att kroppen behöver maten som en 

livskraft”. Avslutningsvis förklarade förskolläraren att syftet är att barnen ska prata om 

matsmältningen och deras tankar kring det och att de efter idag även börjar fundera kring 

baciller och näring. ”Så, det är väl det som är syftet. Att de ska prata om matsmältningen i de 

tankar som de har om den och att de idag ska börja få tankar om näring och baciller”. 

 

7.2 Förskollärarens uppfattningar av hur aktivitetens målsättningar kommer till 

uttryck 

Förskollärarens uppfattningar av hur aktivitetens målsättningar kom till uttryck presenteras i tre 

kategorier:  

 Målsättningen synlig i barnens samtal 

 Användandet av naturvetenskapliga begrepp 

 Barns tidigare erfarenheter och hur arbetet kan fortskrida 

 

Kategori 1: Målsättningen synlig i barnens samtal 

Under analysen framkom det att förskolläraren uttryckte att barnen hade en förståelse för de 

målsättningar som fanns för aktiviteten. Enligt förskolläraren visar sättet som barnen pratar med 

varandra om det som händer i aktiviteten att barnens förståelse har blivit djupare än tidigare.  

”Man ser ju att de under den här tiden fått en kunskapsinhämtning, som de tänkte då stämmer 

ju inte alls överens med hur de tänker och kan nu. Jag tänker när de pratar om, att de såg 

kroppen mycket mer som ett hål från början. Alltså det här att ja, nästan som att man stoppar 

in mat och så far det någonstans i våra skal på något sätt.”. 

Förskolläraren poängterade hur barnen skämtar lite med förskolläraren i den sekvens som 

spelades upp. I den sekvensen talade förskolläraren om att man inte kunde ha ett hål i kroppen 
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och barnen besvarade med att då skulle allting rinna ut ur den. Nedan följer citat från den 

beskrivna situationen och hur förskolläraren pratade om den.  

”Jag tänker att Maria nästan skojar i det. Maria skojar ju det förstår man. Maria vet ju med 

sig att det är en massa annat som stoppar upp det men klart att ett hål släpper ut något”. 

 

Kategori 2: Användningen av naturvetenskapliga begrepp 

Under stimulated recall betonade förskolläraren att de i arbetslaget fått förslag av deras 

pedagogista att barn bör lära sig vissa faktaord innan ett projektarbete påbörjas. Förskolläraren 

förklarade även att de begrepp som presenterats under aktiviteten tidigare endast nämnts en 

gång tidigare och förväntade sig inte att barnen skulle komma ihåg dessa. Vidare uttryckte 

förskolläraren att när hen skulle introducera näringsbegreppet i aktiviteten hade hen inga 

förväntningar på hur barnen skulle reagera. Förskolläraren förklarar att hen blev förvånad när 

hen tog fram de gröna prickar som skulle illustrera näring och barnen utbrast att det var näring. 

”Det introducerade jag ju som förra gången egentligen så jag tänkte att det är ju ett svårt ord 

och det kommer ju inte bara sådär men Erik mindes ordet och jag blir så förvånad. Oj. 

Någonstans vart jag förvånad att de någonstans hade anammat det här att det hade med att 

maten blev omvandlad till någonting upplevde jag då”. 

Vidare förklarade förskolläraren att barnen har visat ett intresse för och haft funderingar kring 

orken, näring och magsjuka. Förskolläraren uttryckte att det visade sig i aktiviteten hur barnen 

samtalade med varandra och använde sig av olika begrepp. 

 

Kategori 3: Barns tidigare erfarenheter och hur arbetet kan fortskrida 

I det analyserade materialet från stimulated recall framkom det att förskolläraren 

uppmärksammade sin egen reflektion i en av sekvenserna från aktiviteten. Förskolläraren 

förklarade att reflektionen var riktad på hur nästa arbetstillfälle hade kunnat se ut. Målet skulle 

vara att gå in djupare på fenomenet näring och att barnen får rita upp vad de tror händer med 

maten i kroppen. Förskolläraren tydliggjorde att det skulle gå till genom att titta på magsäcken 

och mer i detalj vad som händer med maten och hur det kan bli till näring. Under analysen 

framkom det vidare att förskolläraren inför detta projektarbete haft barnens tidigare erfarenheter 

i åtanke och poängterar att projektarbetet tog sin start i ett samtal vid en måltid på förskolan. 

Vid reflektionen förklarade förskolläraren att samtalen började om olika hål i kroppen som mun, 

näsa, öron och att det där kommer ut luft och att det även kan åka ut ur kroppen. 

 

7.3 Barnens uppfattningar om hur aktivitetens målsättningar kommer till uttryck 

De uppfattningar som barnen hade om hur aktivitetens målsättningar kom till uttryck 

presenteras i fyra kategorier: 

 Vad som finns i kroppen 

 Att konstruera som målsättning 

 Att må illa  

 Barns förståelse för vad som sker 
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Kategori 1: Vad som finns i kroppen 

Vid stimulated recall uttryckte barnen att de vid aktiviteten gjort en kropp. Vid frågan om de 

minns hur de tänkte när de gjorde konturen till kroppen de skulle arbete med svarade ett barn 

skrattande att ”den vart bara sådär”. I nästkommande sekvens skulle resterande delar till 

kroppen plockas fram. Innan barnen har hunnit få frågan berättar barnen att det är 

”kroppenlådan” som förskolläraren har tagit fram. De fick följdfrågan vad som fanns i lådan 

och vad det ska användas till. Barnen svarar då att det finns kroppar där i och förtydligar det 

med att i lådan finns ”sånt som man ska ha i magen”. Barnen uttryckte senare under 

reflektionen att de konstruerat en ”gubbe med matstrupe”. Det visade att det fanns en förståelse 

hos barnen för vad som händer med maten när den kommer in i kroppen. Det var även en av 

förskollärarens målsättningar.  

 

Kategori 2: Att konstruera som målsättning 

Barnen uttryckte under reflektionen att ”vi tittar på vad vi gjorde med kroppen på ipaden”. 

Barnen gav uttryck för att deras uppfattningar av målsättningen var att de skulle konstruera och 

bygga. De kommenterade videosekvensen med ”vi gör en kropp” och ”vi gör rör”. Barnen 

uttrycker ett intresse för själva konstruktionerna och det som de skulle göra och bygga.  

 

Kategori 3: Att må illa 

Sekvensen då förskolläraren introducerade begreppet baciller för barnen spelades upp började 

barnen direkt att förklara med ord och kroppsspråk hur bacillerna påverkar kroppen. Barnen 

förklarade att bacillerna gjorde att man började må illa och behövde kräkas. 

”Ja, att då börjar man kräkas. Då måste jag kräkas i min hink. När jag har inge näring och 

jag har fått magbaciller. Då orkar jag inte och då ligger jag i soffan och vilar och då har jag 

min hink.  

Barnen uttryckte att kräkas och att må illa hörde ihop och återkommande var att kräkas i en 

hink. Barnen visade ett stort intresse för det ämnet och gjorde återkopplingar till då de själva 

varit sjuka och vad de behövde göra då. Orken, var ett begrepp som barnen också uttryckte, att 

när man kräktes har man ingen ork och vila behövs. Vidare uttryckte barnen att för att få mer 

ork och energi igen behövdes mat för då får kroppen näring och blir stark. 

 

Kategori 4: Barns förståelse för vad som sker  

Barnen fick senare frågan om varför de trodde att förskolläraren gjorde som hen gjorde i 

sekvensen som spelades upp. Barnen tittade på videon men svarade inte. Det kan tolkas som att 

barnen inte riktigt förstod vad målsättningen med aktiviteten var. När de fick frågan om vad de 

byggde för någonting i sekvensen svarade barnen ”rör?” med en frågande ton. Det går att tolka 

som att det fanns en osäkerhet hos barnen kring hur de skulle svara och när de svarade om det 

var det ”rätta” svaret. Barnen visade sin förståelse i sättet som de talade och svarade på frågor 

och kommenterade aktiviteten. I den verbala kommunikationen uttryckte barnen att de hade 
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kunskap om ämnet. Exempelvis uttryckte ett barn: ”När jag har inge näring och jag har fått 

magbaciller”. Det visar att barnet har en påbörjad förståelse för vad näring och baciller är för 

någonting. Detta uppmärksammades även av förskolläraren: ”Man ser ju att de under den här 

tiden fått en kunskapsinhämtning, som de tänkte då stämmer ju inte alls överens med hur de 

tänker och kan nu”.  Kommunikationen skedde inte enbart genom talat språk utan även genom 

kroppsspråket.  

 

7.4 Likheter och skillnader  

Det visade sig att förskollärarens och barnens uppfattningar om hur aktivitetens målsättningar 

kom till uttryck hade vissa likheter men det fanns även skillnader, de presenteras efter olika 

kategorier: 

Likheter: 

 Målsättningen synlig i samtal om vad som finns i kroppen 

 Användandet av begrepp 

 

Skillnader: 

 Tidigare erfarenheter 

 Barns förståelse för vad som sker 

 Konstruktion som målsättning 

 

7.4.1 Likheter 

Målsättningen synlig i samtal om vad som finns i kroppen 

Den första likheteten som gick att urskilja i förskollärarens och barnens uppfattningar var 

förståelsen för vad som händer med maten i kroppen. Förskolläraren hade under projektarbetets 

gång och under aktiviteten noterat att barnens förståelse för vad som finns inuti kroppen blivit 

med fördjupad än då de påbörjade arbetet. Barnen uttryckte sig också på ett sådant sätt att de 

hade börjat få en förståelse för vad som händer med maten i kroppen och att kroppen inte endast 

är ett skal. ”sånt som man ska ha i magen”. 

 

Användandet av begrepp 

En annan likhet som gick att urskilja var hur både förskolläraren och barnen uttryckte sig kring 

olika begrepp som hör området till. Förskolläraren reflekterade över de förslag som kommit 

från pedagogistan och använde begrepp som hörde området till. Någonstans vart jag förvånad 

att de någonstans hade anammat det här att det hade med att maten blev omvandlad till 

någonting upplevde jag då”. Ytterligare en likhet som fanns hos såväl förskolläraren och hos 

barnen var användandet av begrepp och förståelsen för magsjuka, ork, baciller och bakterier. 

Förskolläraren uttryckte att barnen i sina samtal om näring och ork visade på hur 

målsättningarna kom till uttryck. Barnen samtalade rikligt om och kring baciller och använda 

sig av de begrepp som de kopplat ihop med att må illa. ”När jag har inge näring och jag har 
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fått magbaciller. Barnen visade på att de hade börjat få en förståelse för innehållet och uttryckte 

det genom att använda sig av begrepp som använts i aktiviteten som kroppen, baciller, näring 

och matstrupe. Det visade sig barnen i studien börjat närma sig en mer detaljerad förståelse. 

Detta uttryckte förskolläraren som nästa steg i projektet, att vid nästa tillfälle nå en än mer 

detaljerad förståelse för vad som händer med maten i kroppen.  

 

7.4.2 Skillnader 

Tidigare erfarenheter 

Tidigare erfarenheteter finns i de båda gruppernas svar men skiljer sig i hur det kommer till 

uttryck. Förskolläraren hade formade projektarbetet efter tidigare samtal med barnen på 

förskolan. ”Det var så vi startade alltihop egentligen. När vi satt och åt mellis den där dagen 

så började vi prata om, egentligen började vi prata om att vi har en massa hål”. I aktiviteten 

och reflektionen gjorde barnen återkopplingar till tidigare erfarenheter då det själva varit sjuka.  

 

Barns förståelse för vad som sker  

Aktiviteten bestod av flera målsättningar och syften som förskolläraren försökte hålla ihop till 

en helhet. Barnen uttryckte i sitt agerande och tal att det fanns en viss oklarhet kring vad de 

skulle göra i aktiviteten mer än att konstruera en kropp och samtala om näring. De började 

exempelvis att bygga avloppsrör som ledde iväg från kroppen. På de frågor som ställdes till 

barnen under stimulated recall svarade barnen med en viss osäkerhet. De var försiktiga i sina 

svar och formulerade sina svar som en fråga istället för att svara rakt ut vad de trodde eller 

tänkte. Förskolläraren berörde aldrig under stimulated recall reflektionen att barnen kunde ha 

varit osäkra på aktivitetens målsättningar. 

 

Konstruktion som målsättning 

Till skillnad mot hur förskolläraren uttryckte sig om målsättningarna hade barnen en delvis en 

annan uppfattning. Barnen uttryckte att aktivitetens målsättning var att konstruera någonting, 

som i detta fall en kropp. Det var det som låg i fokus hos barnen under stimulated recall och de 

uttryckte att: ”vi tittar på vad vi gjorde med kroppen på ipaden”, ”vi gör en kropp” och ”vi gör 

rör”. Förskolläraren hade ett mer riktat fokus på begreppen och näringens roll i kroppen. 
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8. Diskussion 
I detta avslutande avsnitt kommer val av metod och resultat att diskuteras utifrån bakgrund, 

syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras tre slutsatser samt implikationer för 

kommande yrkesuppdrag.  

 

8.1 Metoddiskussion 

De barn som deltog i min studie var i treårsåldern vilket kan ha haft inverkan på hur väl metoden 

fungerade. Urvalet av vilka barn som skulle delta gjordes av förskolläraren. Detta kan ha 

påverkat resultatet då förskolläraren visste vilka barn som var mest lämpade. De deltagande 

barnen visade också på tidigare kännedom om ämnet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014) 

framhåller att urvalet till fördel kan ske slumpmässigt och resultatet då kan bli mer trovärdigt. 

Vidare menar författarna att det dock inte behöver vara en nackdel om deltagarna är väl bekanta 

med ämnet. Om jag hade valt ut de barn som skulle delta hade jag kunnat göra ett mer 

slumpmässigt val. Barnen i studien hade lite svårt att förstå mina frågor vilket medförde att jag 

inte kunde ställa exakt de frågor jag ville, utan fick anpassa mig efter barnen och deras 

förståelse. Det kan ha berott på att jag var en främling för barnen, ställde fel typ av frågor eller 

formulerade frågorna på fel sätt. Kanske hade ett annat val av metod varit mer lämplig baserat 

på barnens ålder, men då kan syfte och forskningsfrågor behövts formuleras om. 

Datainsamlingen hade också kunnat genomföras under två dagar istället för en. Enligt Meier 

och Vogt (2015) bör stimulated recall genomföras inom en 48 timmars tidsram för att 

uppfattningarna ska bli så korrekta som möjligt. Hade jag valt att göra reflektionen dagen efter 

aktiviteten hade jag fått mer tid till att förbereda mig och mina frågor. Det hade också gett mer 

tid till att studera videoinspelningen lite djupare. Samtidigt hade det försvårats av att jag inte 

hade tillåtelse att ta med mer än ljudinspelningarna från förskolan. Detta då det var förbjudet 

att filma och fota barn annat än i syfte att använda det på förskolan. Det som var bra med mitt 

metodval var att det gav mig möjligheteten att samla in data med olika tillvägagångssätt. Genom 

att först intervjua förskolläraren fick jag en bild över förskollärarens förväntningar och tankar 

inför aktiviteten. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014) framhåller att problemet med intervju 

och observation är vad en beskrivning egentligen betyder. Intervjun ger en begränsad bild av 

ett fenomen som i sin tur måste bearbetas och behandlas för att eventuellt kompletteras med 

fler metoder. Intervju som ensam datainsamlingsmetod hade kunnat vara bristfälligt då viktiga 

delar av det som skulle bli resultatet hade kunnat gå förlorade. Intervjun fick därför vara ett 

kugghjul i maskineriet tillsammans med video-observationen och stimulated recall för att få ett 

rikare material. Genom att efter intervjun vara observatör av aktiviteten, kunde jag fokusera på 

det som utspelades i aktiviteten. Eidevald (2015) framhåller att kamerans placering vid 

observation kan vara avgörande för hur det insamlade materialet senare kan analyseras. Om 

kameran är för långt bort kan minspel och mindre signaler falla bort medan större 

rörelsemönster och interaktioner istället då kan fångas. Vid observationen var det jag själv som 

höll i kameran och fick då tänka på var jag placerade mig rummet. Fördelen med det var att jag 

snabbt kunde ändra avstånd eller fokus utifrån förutsättningarna och vad jag ville fånga. 

Eidevald (2015) förklarar hur han brukar försöka se frånvarande ut då han dokumenterat med 

kameran i handen. Anledningen till det är för att barnen snabbt ska sluta fokusera sin blick och 

sina frågor mot observatören. Det var en utmaning då jag dels var en främling för barnen men 

också för att jag gjorde en videoinspelning. Ljudinspelningarna användes i huvudsak som en 

backup om ljudet skulle vara bristande i videoinspelningen. Om endast ljudinspelning hade 
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använts istället för videoinspelning hade händelser som är viktiga för helhetsbilden kunnat falla 

bort (Bjørndal, 2005). Hade jag enbart använt mig av ljudinspelning istället för videoinspelning 

hade viktiga händelser kunnat falla bort. Genom ljudinspelningar tydliggörs samtalen som sker 

men kroppsspråket och minspel försvinner.  

Den avslutade stimulated recall reflektionen gav mig möjligheten att försöka synliggöra 

förskollärarens och barnens uppfattningar på ett nytt sätt. Powell (2005) kommer fram till 

slutsatsen att stimulated recall möjliggör för förskolläraren att artikulera sina tankar och känslor 

på ett annat sätt än genom en kort reflektion. Detta genom att de videosekvenser som spelas 

upp ger ett tydligt fokus för reflektionen. Stimulated recall var för mig en utmaning då jag inte 

tidigare använt den metoden men den har bra struktur som gjorde varje steg tydligt. Arbetet 

med denna metod gav mig ett nytt sätt att både se på och arbeta med reflektion som verktyg. 

Stimulated recall skulle kunna fungera bra som en metod för reflektion under rätt 

förutsättningar. Jag tänker mig att denna metod i arbete med yngre barn kan användas av 

förskollärare som redan känner de barn som ska delta. Denna metod kan vara en bra 

reflektionsmetod för att se hur arbetet i verksamheten går framåt och var barnen finns i sin 

förståelse och utveckling. Meier och Vogt (2015) menar att stimulated recall är en metod som 

kan användas med äldre barn för att hjälpa reflektionen över aktiviteten och sina egna tankar. 

Ingen forskning som jag har hittat har använt denna metod i arbete med yngre barn.  

Istället för stimulated recall hade jag kunnat använda mig av intervju, observation av aktivitet 

och en reflektion i direkt anslutning till aktiviteten. Ett annat alternativ hade varit enbart 

observation av aktivitet och att antingen jag eller förskolläraren hade lett reflektionen över 

aktiviteten i efterhand. Observation av aktivitet kan vara en bra metod men den som observerar 

riskerar att gå miste om vad deltagarna verkligen uttrycker eller säger. Då observationen blir 

vad observatören ser och lägger märke till blir den en beskrivning av vad denne tror att 

deltagarna uttrycker. Detta trots att observatören ska försöka vara objektiv (Bjørndal, 2005). 

Genom att kombinera olika metoder är det möjligt att få en bredare bild av situationen och mer 

material som kan svara på frågorna. Forskningsfrågorna är möjliga att svara noggrant på med 

denna typ av metod då den samlar in och bearbetar data på flera plan. Viktigt att ha i åtanke är 

hur varje steg i metoden stimulated recall ska gå till, att forskaren är välbekant med den och hur 

materialet ska bearbetas. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad efter kategorier som bygger på resultatet från förskollärarens 

och barnens uppfattningar och den jämförelse som gjordes. 

 

Kommunicera naturvetenskap 

Studiens resultat visade på att de uppfattningar som fanns om hur aktivitetens målsättningar 

kom till uttryck varierade hos barnen och förskolläraren. Barn kommunicerar på olika sätt vilket 

uppmärksammades av förskolläraren. Barnen skämtade med förskolläraren och visade i sitt tal 

på hur deras kunskaper fördjupats sen arbetets början. Shaw, Blake, och Cliatt (1992) 

argumenterar för att kommunikation kan ske på olika sätt, genom tal, kroppsspråk, läsa, 

ritningar, modeller, diagram, fotografier och video. De menar vidare att alla olika sätt att 

kommunicera på är viktiga för att lära sig naturvetenskap och uttrycka sina tankar till andra. 
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Det handlar enligt dem att hitta en balans mellan naturvetenskapliga experiment och att använda 

olika former av kommunikation med barnen.  

 

Lärandeobjektets roll 

Ett tydligt lärandeobjekt med en målsättning som är tydlig för förskolläraren kan vara en hjälp 

för barnen i deras utforskande och lärande då det finns en grund att luta sig mot. Förskolläraren 

hade en spretig målsättning men många komponenter och fokus som skulle samspela med 

varandra. Genom ett tydligt huvudfokus hade aktivitetens målsättningar kunna förenklas och 

blivit tydligare för både förskollärare och barn. Gustavsson, Jonsson, Ljung-Djärf och Thulin 

(2016) argumenterar för ett tydligt lärandeobjekt som fokuserar på det naturvetenskapliga 

innehållet. Förskolläraren hade en grundtanke som istället förändrades utefter hur barnen 

reagerade på aktiviteten och vilka idéer de fick. Att låta barnen vara med och påverka aktiviteten 

kan ha positiv inverkan på aktiviteten men också göra att målsättningen tonar bort. Det handlar 

om att hitta en balans för hur lärarstyrd aktiviteten bör vara och hur mycket barnen fritt ska få 

påverka. Detta kan variera mellan barngrupp, val av aktivitet, ämne, målsättning och ålder. 

Thulin och Redfors (2017) betonar starkt om lärarens ansvar för barns perspektiv och att ta 

dessa på allvar och att utgå från barns tidigare erfarenheter. Genom att som förskollärare ha en 

förståelse för att lärande måste ske i samspel med en handling kan det spegla sig i barnens 

agerande. En förskollärare ska också besitta fler kompetenser än enbart de ämnesdidaktiska 

som kanske ofta kan vara mest bristande. Där blir en kompetens att se och lyssna till vad barnen 

säger och uttrycker i aktiviteten för att kunna fånga det oväntade men ändå viktiga, också för 

att kunna synliggöra och skapa möjligheter för lärande (Gustavsson et al., 2016) 

 

Begreppsförståelse 

I resultatet framkom det att begrepp och begreppsförståelse är en viktig utgångpunkt i ett 

projektarbete. Användandet av korrekta begrepp kan underlätta vidare lärande om det aktuella 

ämnet senare i åldrarna. Vid användande av begrepp krävs det då av förskolläraren att ha en 

förståelse för och kunskap om de begrepp som ska användas. Detta för att kunna använda de på 

rätt sätt vid rätt tidpunkt och kunna förklara vad begreppen innebär om frågan skulle komma. 

Gullberg och Andersson (2014) betonar å ena sidan att ämnesdidaktiska kunskaper inte är den 

enda kompetensen som är viktig utan det är den i kombination med andra kompetenser som 

stärker lärandet hos barnen. Thulin (2010) menar å andra sidan att det är viktigt att ha kompetens 

för att svara på barns frågor som kan spela en viktig roll i det fortsatta arbetet med 

naturvetenskap. Barn har i vissa fall lätt för att använda sig av begrepp men att innebörden av 

begreppen inte alltid finns där. Xu och Jones (2015) framhåller att barn i de yngre åldrarna har 

en begränsad förståelse för olika naturvetenskapliga fenomen som i detta fall matspjälkningen. 

Andersson (2008) menar istället på att det finns vissa förekommande uppfattningar hos barn i 

olika åldrar. Som att en fyraåring ser kroppen som en bägare som ska fyllas till att som tioåring 

börja se att all man inte stannar i kroppen. Studiens resultat visade på att barn i treårsåldern 

hade en viss kunskap och förståelse om vad som händer med maten i kroppen.  De visade att 

kroppen inte bara är en tom behållare utan att om något åker in måste också något åka ut liksom 

att delar av maten stannar i kroppen i form av näring. Barnen använde sig även av begrepp som 

matstrupe och magsäck i samtalen under aktiviteten och reflektionen. Det kan vara resultatet av 
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hur förskolläraren utmanat barnen genom att använda mer naturvetenskapliga begrepp istället 

för förenklade ord. I det pågående projektarbetet har barnen på olika sätt fått bearbeta ett 

fenomen som kan anses svårt. Pearlman och Pericak-Spector (1995) förklarar att barn uttrycker 

och utforskar världen på olika sätt och genom olika metoder och det är förskolläraren som ska 

möta barnen och utmana deras utforskande vidare. Vidare argumenterar de för att våga arbeta 

med naturvetenskap i olika miljöer och med olika tillvägagångssätt som målning, musik och 

lek. Som förskollärare är det viktigt att inte fastna i gamla hjulspår utan försöka se framåt och 

våga utmana genom olika tillvägagångssätt. 

 

Vad händer när man blir sjuk? 

Resultatet av min studie visade att barnen fastnade för vad som händer när man blir sjuk och 

börjar kräkas. Barn kan uppfatta en situation eller ett fenomen på olika sätt och då även ta fasta 

på olika delar i det fenomenet (Wiegerová & Dalajková, 2017). Det kan vara enklare för barn 

att kunna samtala om eller arbeta med något som de kan relatera till. Samtalen huvudsakliga 

samtalsämnen var kring fenomenen att må illa och baciller då de flesta av barnen någon gång 

varit sjuk. De kunde genom det återkoppla till tidigare erfarenheter och tala om och reflektera 

utifrån dessa. Som förskollärare är det därför viktigt att vara uppmärksam på vad barnen 

uttrycker och vill visa, för att kunna ta tillvara på barns tidigare erfarenheter. Viktiga 

kompetenser är att vara uppmärksam och ta tillvara på barns tidigare erfarenheter för att kunna 

fånga de oväntade stunderna i skeendet (Gullberg & Andersson, 2014; Toyoma, 2000; 

Wiegerová & Dalajková, 2017). Den medvetenhet som i resultatet visades hos förskolläraren 

är viktig att inte glömma bort. Förskolläraren är aktivt närvarande och försöker möta och tilltala 

alla barn för att ingen ska hamna på sidan av och bli bortglömd.  

 

Barns förståelse för det som sker 

Vid några tillfällen under både stimulated recall och i det inspelade videomaterialet när barnen 

fick frågor om något svarade de inte utan blev tysta. Den tolkning som gjordes i resultatet var 

att barnen kanske inte helt förstod vad aktivitetens målsättning var. Det är dock bara en tolkning 

av situationerna. Tystnaden hos barnen kan tolkas som att de frågor som jag ställde inte var nog 

tydliga eller att de ställdes på ett sätt som var svårt att förstå. Visar ett svar på en fråga 

förståelsen? Ja och nej, ett svar på en fråga kan kanske ge det svar som efterfrågas men det 

kanske inte alltid speglar hela förståelsen. Barnen i studien visade sin förståelse i hur de förde 

resonemang och använde sig av kroppsspråket i de fall då talet var bristande.  I motsats till Xu 

och Jones (2015) som hävdar att barn i de yngre åldrarna har en begränsad begreppsförståelse 

visar barnen i min studie att yngre barn kan förstå och göra sig förstådda genom 

naturvetenskapliga begrepp. Barn kan om de får rätt förutsättningar skapa en förståelse för det 

som till synes kan verka svårt. Som förskollärare är det då viktigt att ta barnens perspektiv på 

allvar och våga utmana barnen i deras utveckling men för det krävs det att kompetensen finns 

hos förskolläraren (Thulin & Redfors, 2017; Thulin, 2015; Ärlemalm-Hagsér, 2015). 
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8.3 Slutsatser 

Utifrån diskussionen kan tre slutsatser dras. Den första slutsatsen som går att dra utifrån 

resultatet är att ha en tydlig och klar målsättning. Det hade underlättat för både förskolläraren 

och barnen och det hade då kunnat gå att undvika osäkerheten och de oklara situationerna på 

ett bättre sätt. Trots en tydlig målsättning kan aktiviteten bli helt annorlunda än planerat men 

det finns en grund att stå på. 

Den andra slutsatsen blir vikten av begreppsförståelse. Inför ett projektarbete krävs det vissa 

saker av den ledande förskolläraren. Den kompetens som förskolläraren har ger möjligheter att 

utveckla, utmana och problematisera lärandesituationerna (Thulin, 2015). Användandet av 

korrekta begrepp visar på kompetens medan användandet av förenklade begrepp kan visa på att 

någonting saknas. Exempel på detta är begrepp som matsmältning istället för matspjälkning 

och baciller istället för bakterier. För att kunna förmedla kunskap krävs det att den ledande 

förskolläraren har kunskap om det ämne eller fenomen som ska behandlas.  

Den tredje slutsatsen som går att dra är att ta med barnen i aktiviteten utan att glömma bort 

målsättningen. Barn har rätt till delaktighet och inflytande över sitt lärande och sin utveckling 

men under en planerad aktivitet är det viktigt att hålla fast vid det fokus som aktiviteten utgår 

ifrån. Låt barnen bestämma lagom mycket och svävar deras tankar iväg är det förskollärarens 

uppgift att försöka utmana och leda tillbaka tankarna till den målsättning som är satt. 

 

8.4 Implikationer för yrkesuppdraget 

Att ha en tydlig och klar målsättning är a och o. Utan att ha ett tydligt fokus med ett tydligt 

lärandeobjekt och en klar målsättning blir det svårt att hålla en aktivitet. Det som kan hända om 

dessa krav inte är uppfyllda är att aktiviteten blir spretig och oklar, och att målsättningen 

försvinner. Det är inte säkert att aktiviteten alltid blir som det är tänkt men med tydliga 

målsättningar finns det en grund att utgå från. Det syns sedan i barnen som deltar i aktiviteten 

då barn läser av förskolläraren, situationen och varandra. Det är även viktigt att inte glömma 

bort barnen och deras infallsvinklar och tankar om aktiviteten, vara aktiv, närvarande och 

lyssnande på det oväntade som kan ske. Andra lärdomar jag tar med mig utifrån denna studie 

är att låta alla barn få komma till tals, vara delaktiga och bli sedda. Genom en reflektion genom 

antingen stimulated recall eller på annat sätt går det att få en bild av hur barnen uppfattade 

situationen eller aktiviteten. Det kanske är på det sättet att barnen har uppfattat aktiviteten helt 

annorlunda jämfört med vad som var målsättningen. Det materialet blir då en viktig grund för 

hur arbetet ska fortskrida och det går utifrån det att göra en granskning av sitt eget agerande. 

Vad gjorde jag den situationen? Hur hade det blivit om jag gjort på ett annat sätt? Var jag för 

otydlig? Var målsättningen tydlig för mig själv? Det blir viktiga frågor för att kritiskt granska 

sig själv och utvecklas i sin profession.  
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9. Förslag på fortsatt forskning 
Det förslag jag har att ge på fortsatt forskning inom detta ämne är hur stimulated recall kan 

användas för reflektion med yngre barn i förskolan. Då det endast finns lite eller ingen forskning 

om hur stimulated recall kan användas i forskning med yngre barn. Det kan då vara intressant 

att forska vidare med yngre barn och hur deras uppfattningar kommer till uttryck. Fortsatt 

forskning skulle även kunna vara att genomföra samma studie fast på flera förskolor för att se 

likheter och skillnader och om det finns genomgående mönster.  
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Bilaga 1 

Introduktionsbrev 
Hej! 

Mitt namn är Ida Lundholm och jag läser till förskollärare vid Luleå Tekniska Universitet och 

har just påbörjat mitt examensarbete som kommer handla om naturkunskap. Jag är intresserad 

av att undersöka och vinna kunskap om hur en planerad aktivitet med tydligt målsättning 

iscensätts och uppfattas av förskollärare och barn. De frågor jag kommer titta på är: 

 Vilka målsättningar har förskolläraren med aktiviteten och hur kommer dessa till 

uttryck. 

 Hur uppfattar barnen aktivitetens målsättning och ger uttryck för sitt lärande 

Metoden för genomförandet har jag som tanke att jag först får intervjua lite kort hur du/ni som 

förskollärare tänker kring aktiviteten och vad målet med aktiviteten är för att jag ska skapa mig 

en bild för själva aktiviteten. Därefter är tanken att filma aktiviteten eller göra en ljudinspelning. 

Filmen kommer senare att endast användas i en reflektion tillsammans med barnen och dig/ni 

som förskollärare på avdelningen tillsammans med några reflekterande frågor. 

Ljudinspelningarna kommer användas vid framställande av resultat.  

Deltagandet är helt frivilligt och det data som samlas in kommer sorteras och relevant material 

kommer endast användas i mitt examensarbetes. Alla som deltar i studien är anonyma och alla 

uppgifter som samlas in kommer behandlas med sekretess och konfidentialitet vilket innebär 

att ni kommer vara anonyma till allmänheten som kommer läsa examensarbetet. Så varken ert 

namn eller namnet på förskolan samt avdelningen kommer finnas med någonstans utan det är 

bara jag (Ida) som kommer veta vilka ni är. Alla ljudinspelningar och filmer kommer vid 

avslutat arbete att raderas. 

Tack för att ni vill delta, det är väldigt betydelsefullt för mig och min studie. Vid frågor tveka 

inte att kontakta mig! 

 

Tack på förhand! 

Ida Lundholm 

Luleå Tekniska Universitet 

 

Kontaktuppgifter: 

Ida Lundholm: Lunida-4@student.ltu.se , tele:XXXXXXXXXX 
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Bilaga 2 

Frågor intervju 
 

Vad har du som målsättning med aktiviteten? 

 

 

Vad är motivet med aktiviteten? 

 

 

Vad kommer aktiviteten handla om? 

 

 

Hur kommer aktiviteten att genomföras/gestaltas? 

 

 

Hur lång är aktiviteten tänkt att vara? 

 

 

Hur många barn kommer delta i aktiviteten?  



 

Bilaga 3 

Underlag frågor stimulated recall 
 

Barnen: 

Minns du vad du tänkte när förskolläraren tog fram lådan? 

Minns du vad ni tänkte när ni såg de gröna prickarna? 

Vad tänkte ni när ni hörde ordet: 

- Näring 

- Baciller 

Vad tänkte ni hände med näringen när man kräktes? 

 

Minns ni vad ni pratade om här? 

 

Vad hade förskolläraren i handen? 

 

Förskolläraren: 

Hur blev din uppfattning av situationen då barnen sa att man inte kunde ha hål i kroppen? Hur 

gick dina tankar? 

 

Hur gick dina tankar när ni skulle börja lägga ut organen? Jag förstår att ni haft lite varierat 

resultat? 

 

Vilken respons förväntade du dig att få när du tog fram näringen, hur tänkte du då? 

 

Det här med baciller, var det något speciellt du tänkte att de skulle börja prata om? Hur var 

din tanke då? 

 

 

 


