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Sammanfattning 

 

Syftet med examensarbetet var att pröva ett planeringsredskap i form av ett formulär med 

ämnesdidaktiska frågor, då ett arbetslag i förskolan planerar och vidareutvecklar ett 

naturvetenskapligt moment om småkryp, samt att undersöka barns och pedagogers samtal då 

momentet genomförs.  

 

Undersökningen är gjord i form av aktionsforskning i ett arbetslag där processen 

dokumenterades med hjälp av ljudupptagningar vid arbetslagsträffar, videofilmning och 

ljudupptagning av aktiviteter och reflektioner med barn, intervjuer med barn samt enkät till 

pedagoger. 

 

Arbetslaget använde de ämnesdidaktiska frågorna för att komma fram till en gemensam 

uppfattning om vad som var viktigt för genomförandet av aktiviteten. Fokus låg på att barnen 

skulle få en begynnande naturvetenskaplig förståelse. Förskollärarna upplevde att redskapet 

tydliggjorde planeringsarbetet, gav möjlighet till reflektioner och att det därmed, något 

förändrat för förskolans verksamhet, kan användas för att utveckla den ämnesdidaktiska 

kunskapen. Planeringsredskapet bidrog till att pedagoger och barn i samtalen riktade 

uppmärksamheten mot småkrypen bl. a vad gäller utseende, beteende och benämning. 

Pedagogernas frågor hade företräde. Barnen var aktiva men deras frågor var få till antal. 

 

 

Nyckelord: förskola, naturvetenskap, pedagogisk dokumentation, planeringsredskap, 

ämnesdidaktik
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 

Hur ska jag som förskollärare arbeta med barnens lärande i naturvetenskap? Detta har blivit 

en viktig fråga för mig, då jag inriktat mig mot naturvetenskap i utbildningen och samtidigt 

fått spännande insikter om barns lärande. Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin 

förståelse för naturvetenskap. Pedagoger kan förse barnen med material, upplevelser och 

aktiviteter där de kommer i kontakt med naturvetenskap. Samtidigt ska verksamheten hela 

tiden utvecklas så att barnens förutsättningar för lärande också utvecklas. Förskolan ska 

använda sig av pedagogisk dokumentation och jag har sett detta utföras på olika sätt. I mina 

egna dokumentationer under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har jag ofta sett, 

och förundrats över, hur barns meningsskapande och lärande framträder i de samtal de för 

med varandra och med pedagoger, och hur mycket jag som pedagog kan lära mig av att 

verkligen lyssna på barnen. 

 

För att kunna planera och utveckla verksamheten i naturvetenskap använder pedagoger olika 

arbetsmetoder. Loughran, Milroy, Berry, Gunstone och Mulhall (2001) har utvecklat ett 

planeringsredskap i form av ett frågeformulär. Detta redskap kan hjälpa lärare att reflektera 

omkring det som är viktigt för att eleverna ska utveckla sin förståelse, och samtidigt också 

hjälpa lärare att beskriva och utveckla sina egna erfarenheter av att undervisa. För mig väcktes 

den spännande frågan om pedagoger i förskolan skulle ha nytta av Loughrans m.fl. 

planeringsredskap, som en del i den pedagogiska dokumentationen när man planerar och 

utvecklar naturvetenskapliga moment. Jag ville också undersöka hur barn och pedagoger 

samtalar under ett sådant moment.  

 

 

1.1.1 Våra styrdokument 
 

I läroplanen för förskolan Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) finns följande mål 

angående barnens utveckling och lärande i naturvetenskap: 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn (…) 

 utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle 

påverkar varandra, 

 utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt 

enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

 utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, 

(…) 

Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt 

intresse för naturvetenskap och teknik (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 9-11).  

 

Enligt 4 kap. Skollagen (SFS 2010:800) ska varje förskola systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta ska genomföras under medverkan av 

förskollärare och övrig personal. Barn och deras vårdnadshavare ska också ges möjlighet att 

delta i arbetet. I läroplanen för förskolan finns riktlinjer för hur förskollärare ska arbeta med 

utvärdering. Syftet är att utveckla bättre arbetsprocesser så att barnen ”ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14).  
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I skolverkets stödmaterial för uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan (Skolverket, 

2012) beskrivs hur pedagogisk dokumentation kan användas för att synliggöra lärprocesser 

hos både barn och personal. Pedagogisk dokumentation beskrivs som ett arbetsverktyg. Det 

som gör dokumentationen pedagogisk är att den används som utgångspunkt för reflektion, och 

därmed som en länk mellan teori och praktik. Den fungerar på så sätt också som ett stöd för 

förskollärare i arbetet med att utvärdera, följa upp och utveckla förskolans kvalitet. Metoder 

för den pedagogiska dokumentationen beskrivs dels för insamlingen och dels för 

bearbetningen och analysen, eller det man kallar för ”läsningar” av pedagogisk 

dokumentation. Läsningar görs både tillsammans med barnen och med arbetslaget. Då 

studerar man dokumentationen noga, och genom att ha fokus på olika kunskapsområden kan 

man väcka olika frågor och få syn på det som barnen är upptagna med (Skolverket, 2012). 

 
 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Ämnesdidaktik 
 

Shulman (1986) introducerade begreppet Pedagogical content knowledge (PCK), för att 

beskriva lärares kunskap att lära ut ett ämne eller innehåll. Han såg ”lärares kunskapsbas” 

som omfattande sju områden. Wickman och Persson (2008) återger dessa:  
 ämneskunskaper 

 allmänna pedagogiska kunskaper 

 kunskaper i metodik 

 kunskaper i lärande 

 kunskaper i skolans organisation 

 kunskaper i skolans värdegrund 

 ämnesdidaktiska kunskaper (s.14) (pedagogical content knowledge, PCK)  

 

Wickman och Persson menar att det sista området, lärarens ämnesdidaktiska kunskaper, enligt 

Schulman utgör en sammansmältning av de övriga kunskapsområdena som då knyts till själva 

ämnets innehåll och hur just det kan undervisas. Ämnesdidaktiken är på så sätt någonting mer 

än de andra kunskapsområdena var för sig. Senare har andra omformulerat lärares 

kunskapsområden, men det viktiga enligt Wickman och Persson är inte var gränsen går för 

olika kunskapsområden, utan att ämnesdidaktiken fogar samman dessa till en enhet i 

undervisningen.  

 

Magnusson, Krajcik och Borko (1999) menar att de olika kunskapsområdena samverkar med 

varandra, och att det är viktigt att förstå hur detta kommer till uttryck i lärarens arbete. 

Loughran, Mulhall och Berry (2004) uttrycker det som att ”PCK är kittet mellan  pedagogiken 

och förståelsen av innehållet, genom att PCK påverkar lärarens praktik så att den gagnar 

elevernas förståelse” (s.371, min översättning). Loughran, Mulhall och Berry (2008) menar att 

PCK har blivit ett sätt för lärare att också se hur de kan utveckla sin egen proffessionella 

praktiska kunskap.  

 

Jag tänker att PCK alltså uttrycker en ämnesdidaktisk kunskap där lärarens kunskap i själva 

ämnet samspelar med t.ex. kunskaper om barns förförståelse i ämnet, kunskaper om specifika 

metoder att lära ut ämnet och även kunskaper om hur man utvärderar barnens förståelse av 

ämnet. Genom att använda sig av alla olika kunskaper i samspel och förändra dem till 

någonting mer än vad de är var för sig kan läraren göra det speciella innehållet begripligt för 

barnen. 
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1.2.2 Lärarkunskapen länkas till praktiken 
 

Loughran m.fl. (2001) menar att PCK nu har blivit ett accepterat begrepp. Forskare intresserar 

sig för vad lärare i naturvetenskap överväger när de beslutar sig för hur de ska undervisa i ett 

speciellt ämne. ”Varför använder lärare sig av särskilda strategier för att lära ut vissa saker 

men inte när det gäller att lära ut andra saker?” ”Vilka tankegångar bygger lärare sin praktik 

på?” ”Hur påverkar lärares förståelse av lärande deras pedagogiska resonemang och 

tänkande?” (s.290, min översättning). Författarna konstaterar att PCK inte låter sig beskrivas 

bara genom att man låter lärare berätta hur de gör eller genom att se hur lektioner går till. 

Loughran m.fl. (2001) ser att PCK består av en kombination av faktorer som varierar med 

sammanhanget även om ämnet är detsamma. Att se och beskriva lärares PCK är mycket 

komplext och innebär alltså att se hur olika faktorer påverkar varandra och hur de kombineras 

vid olika tillfällen.  

 

För att fånga komplexiteten och kunna uttrycka olika aspekter av lärares PCK och också 

kunna föra dessa kunskaper vidare till andra har Loughran m.fl. (2001) utvecklat ett 

planeringsformulär med ämnesdidaktiska frågor, ett CoRe (Content Representation). Frågorna 

berör viktiga ämnesdidaktiska aspekter av att undervisa ett visst innehåll. Vid planeringen av 

en lektion eller ett lärtillfälle diskuterar pedagogerna dessa frågor och dokumenterar i 

planeringsformuläret det man tillsammans kommer fram till. Momentet genomförs och sedan 

dokumenteras det som hände genom att man skapar ett dokument som författarna kallar PaP-

eR (Pedagogical and Professional experience Repertoire). En PaP-eR blir på det sättet ett 

dokument som visar pedagogernas erfarenhet och reflektioner omkring ett praktiskt 

lärtillfälle.  

 

Loughran m.fl. (2001) menar att CoRe kan ses som ett planeringsredskap som kan användas 

av en grupp lärare för att beskriva deras tankar och förståelse av ämnet, kännedom om ämnets 

svårigheter och varför det är viktigt att eleverna lär sig vissa kritiska aspekter. Med fokus på 

CoRe-dokumentets olika aspekter av att undervisa innehållet kan lärarna sedan beskriva sin 

praktik, sin PaP-eR och genom att länka ihop CoRe med denna praktik kan man säga att olika 

sidor av lärares PCK illustreras ”in action”. Flera PaP-eRs kan överlappa varandra och en 

aspekt i CoRe kan komma till uttryck i flera olika PaP-eRs, d v s en aspekt av att lära ut 

innehållet kan synliggöras vid olika lärtillfällen som visar olika erfarenheter. Genom att frågor 

och svårigheter för ett speciellt innehåll på detta sätt diskuteras i förhållande till praktiken 

kommer man fram till viktiga delar av ämnesdidaktiken eller PCK och man kan då också 

utveckla sin egen PCK. Bertram och Loughran (2011) menar att lärare kan ge en bild av sin 

PCK och fylla glappet mellan teorin och praktiken genom att på detta sätt beskriva hur de lär 

ut ett visst innehåll på ett visst sätt av en viss anledning. Författarna ser att lärares 

professionella ämnesdidaktiska erfarenheter från vissa tillfällen eller klassrumssituationer på 

detta sätt kan bli användbara även för andra.  

 

Jag tolkar det som att CoRe och PaP-eRs blir ett sätt att dokumentera komplexiteten i lärares 

ämnesdidaktiska kunskap. Läraren utvecklar sin egen praktik samtidigt som det blir möjligt 

att föra en diskussion med andra och att lära sig av varandra. Jag kan se kopplingar mellan 

Skolverkets (2012) beskrivning av pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg i 

förskolan och Loughrans m.fl (2001) beskrivning av CoRe och PaP-eRs som ett arbetsverktyg 

i skolan.  
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1.2.3 Lärande i förskolan 
 

Idag har förskola och skola i princip samma uppdrag nämligen att lärarna ska ”undervisa” 

eller skapa förutsättningar för att barn lär sig (Pramling Samuelsson & Pramling, 2008). Men i 

förskolan är också lek och omsorg viktiga uppdrag och det är verksamheten som ska 

utvärderas och inte barnens kunnande. Det finns en tradition i förskolan att barn lär sig i 

vardagen av det man gör, men författarna menar att läroplanen numera kräver ett mer 

innehållsfokuserat agerande från lärarna. Men även om lärarna i förskolan planerar ramar och 

innehåll i form av vilka förmågor och kunnande man vill att barnen ska utveckla, så menar 

författarna att man måste förstå barnens perspektiv och vara ”här och nu”. 

 

Jonsson (2011) talar i sin avhandling om ”nuets didaktik” när hon beskriver hur förskolans 

lärare ser på eller beskriver läroplanen för de yngsta barnen. Jag ser många likheter med den 

verksamhet jag mött när det gäller mindre barn. Med ”nuets didaktik” menar Jonsson att 

lärarna tar vara på stunden och fångar eller skapar situationer i nuet för de barn som just då 

visar intresse. Jag tolkar det som att lärarna har läroplanen eller en planering i bakhuvudet, 

men utgår ifrån nuet. Jonsson menar att lärarna ser barnens personlighetsutveckling och 

sociala anpassning som det viktigaste. Författaren konstaterar att det behövs kunskap för att 

förskolan ska kunna utvecklas och samtidigt ha kvar sin särart. Utan lärarnas kunskap kan 

man inte hitta relevanta arbetsformer eller aktivera barnens nyfikenhet.  

 

Pramling Samuelsson och Pramling (2008) ser det begynnande lärandet inom olika områden 

som centralt för ämnesdidaktik för små barn, men att man kan tänka mer i temaområden än i 

specifika ämnen. Författarna menar att barns meningsskapande ska driva utvecklandet av den 

innehållsliga ”didaktiken” för små barn. Jag tolkar detta som att ämnesdidaktiken skapas 

genom att förskollärare försöker förstå hur saker ter sig för barnen.  

 

Fenomenografisk forskning handlar om att ta reda på hur olika individer uppfattar omvärlden.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver hur fenomenografin har funnit 

att variation och urskiljning har betydelse för vad och hur något erfars och att detta i sin tur 

har utvecklats till en variationsteori om lärande. Fenomenografin och variationsteorin har 

bidragit till att en förskolepedagogik har utvecklats som man kallar utvecklingspedagogik.  

Sommer, Pramling Samuelsson, och Hundeide (2011) argumenterar för 

utvecklingspedagogik. Variationsteorin binder samman lärarens handlingar med barnens 

erfarenheter på så sätt att läraren synliggör det man vill att barnen ska se genom varians och 

invarians. Författarna menar att det inte finns några speciella metoder för detta utan att det 

mera handlar om ett förhållningssätt där man använder sig av de situationer som uppstår i 

vardagen, och att det är barnets perspektiv ”så som det uttrycker det i sina handlingar” (s. 

238) som ska utmanas i miljön och av lärarna.   

 

Min tolkning av litteraturen är att man som förskollärare kan ha fokus på ett speciellt innehåll 

och genom att fråga sig vad barn menar och tänker om detta innehåll kommer man närmare 

barnens perspektiv. Jag tänker att det är då man som lärare kan formulera ett lärandeobjekt 

som samtidigt innebär ett meningsskapande för barnen. Jag menar att lärare med 

ämnesdidaktisk kunskap som har fokus på ett innehåll och också försöker förstå barnens 

perspektiv, kan finna arbetsmetoder som passar för små barn och som kan användas som en 

”genomtänkt nuets didaktik”.  
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1.2.4 Naturvetenskap i förskolan 
 

Pedagogisk dokumentation kan fungera som ett verktyg för att utveckla förskollärarens 

ämnesdidaktik, som jag ser det. Men utan ett specifikt ämne eller innehåll så finns det inte 

heller något lärande att få syn på. Vi kan kanske se att barnen utvecklas över tid, men för att 

visa detta och veta hur vi ska bli bättre förskollärare, måste vi fokusera på ett visst innehåll. 

Jag menar att vi måste lyfta fram innehållet och fråga oss hur barnen ska få syn på detta och 

vilken förståelse vi själva har omkring detta innehåll. John Dewey (1997) uttrycker detta på 

ett tänkvärt sätt: 

 
Det finns ingen förmåga att se, höra eller minnas i allmänhet; det som finns är förmågan att se, höra eller 

minnas någonting. Att tala om att skola en psykisk eller fysisk förmåga i allmänhet, utan anknytning till ett 

stoff eller innehåll, är nonsens. (s.104-105) 

 

I förskolan arbetar vi inte efter kursmål på det sätt som skolan gör, men verksamheten ska ha 

ett innehåll som barnen ska få utveckla kunskap om. Vilket innehåll ska jag som förskollärare 

ta fasta på, och hur ska barnen kunna lära sig något om detta? Vad innebär egentligen ”ämnet” 

naturvetenskap i förskolan? Siraj-Blatchford (2001) använder begreppen “emergent science”. 

Han menar att vi kan se på begynnande naturvetenskaplig förståelse på samma sätt som vi ser 

på begynnande litteracitet. Barn lär genom att göra saker och författaren menar att de ska få 

leka naturvetenskap genom att vi tillhandahåller material och utrustning för det. Genom att vi 

uppmuntrar till undersökningar, introducerar barnen i användande av verktyg och agerar 

förebilder kan vi ge barnen positiva attityder till naturvetenskap och en förståelse för 

naturvetenskapens karaktär. Thulin (2010) tolkar det som att det handlar om att låta barn möta 

olika material och undersökningar, i samtal sätta ord på det som händer och att rikta barnens 

uppmärksamhet mot det som i vardagen har med naturvetenskap att göra. Wehner-Godée 

(2011) menar att barnen står ”mitt i” och att det är där vi ska börja. Barnen associerar, lägger 

till och skapar förbindelser till olika ämnesområden som kompletterar förskollärarens 

planering. Jag tänker att barnens intresse och det som händer när de möter omvärlden här och 

nu alltså ska användas för att välja ett innehåll men också för att utmana och leda lärandet av 

innehållet vidare. Kanske kan barn och vuxna i reflektioner omkring en dokumentation få fatt 

i kunskap om ett visst innehåll så att man upplever och utvecklar en ”begynnande 

naturvetenskaplig förståelse” och samtidigt ser något av ”naturvetenskapens karaktär”.   

 

 

1.2.5 Samtal om naturvetenskap 
 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) beskriver olika kunskapsteoretiska 

perspektiv som påverkar hur vi organiserar verksamheten i naturvetenskap. Ett av dessa är det 

sociokulturella perspektivet som grundar sig i Lev Vygotskijs kulturhistoriska teori. Vygotskij 

menade att allt lärande är beroende av den omgivande miljön och att vi bygger kunskap 

genom att vi försöker förstå varandra och utifrån det skapa nya kombinationer av erfarenheter. 

Det verktyg man då använder är språket. Mortimer och Scott (2003) utgår ifrån Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv när de beskriver vad som är involverat i lärandet av naturvetenskap. 

Samtal tillsammans med andra ses som betydelsefullt för individuellt lärande och 

meningsskapande eftersom meningsskapande sker i en dialogisk process. Att lära sig 

naturvetenskap innebär alltså att introduceras i ett naturvetenskapligt språk enligt författarna. 

Även om meningsskapande involverar mycket mer än bara språket eftersom vi lär med många 

olika sinnen och på många olika sätt, så menar författarna att språket är det centrala i 

kommunikationen i ett naturvetenskapligt klassrum. Andersson (2011) beskriver hur vi kan 

lära barn att se naturvetenskapens karaktär. Det är viktigt att förstå hur naturvetenskap är ett 
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socialt företag och att naturvetenskapligt kunnande konstrueras av människor. Jag tolkar det 

som att vårt tänkande i naturvetenskap alltså är beroende av att vi samtalar med andra. Vi kan 

inte vara säkra på att de ord vi använder uppfattas på samma sätt av alla och vi förstår inte 

naturen på samma sätt bara genom att observera den, utan vi måste också prata med varandra 

och komma överens om ett gemensamt naturvetenskapligt språk och en sorts 

naturvetenskaplig kultur.  

 

Marton och Booth (2000) ser lärande som förändringar i sättet att vara medveten om olika 

företeelser, situationer eller saker man gör. De har undersökt lärande genom att t.ex. se på 

”uppfattningar”, ”sätt att förstå” och ”begreppsbildning” utifrån hur de erfars. De har då 

använt begreppen lärandets objekt och lärandets akt som ett hjälpmedel för att kunna 

analysera lärsituationer. Thulin (2010) har använt sig av dessa begrepp för att undersöka det 

verbala samtalet, d v s hur lärare och barn kommunicerar naturvetenskapliga fenomen. 

Genom att studera barns frågor menar Thulin att man kan få veta vad och hur barn lär sig. 

 

Jag tänker att genom att samtala med barnen kan jag rikta barnens uppmärksamhet mot ett 

innehåll. Samtidigt som jag själv då får veta vilka erfarenhet och vilken förståelse de redan 

har så kan jag också ge dem begreppslig kunskap. Genom att lyssna på och undersöka barnens 

frågor och samtal med varandra kan jag förstå vilka undersökningar som skulle vara 

intressanta för dem och vilka ytterligare utmaningar som de behöver för att kunna gå vidare. 

Jag kan också få en uppfattning om vilket lärande som sker. Språket, frågorna och samtalet 

blir den ämnesdidaktiska utgångspunkten. 

 

 

1.2.6 En form av pedagogisk dokumentation 
 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att frågan om vi uppnått målen ska sättas i 

relation till barnens lärande och utveckling. Författarna menar att eftersom det inte finns något 

självklart samband mellan att vara med om något och att lära sig, så ska vi inte bara beskriva 

vad vi gör utan också vad barnen lärt sig genom verksamheten. Pedagogisk dokumentation, 

som den beskrivs av Skolverket (2012) kan leda till att jag som förskollärare får syn på 

barnens associationer och därmed kan den ge mig ökade kunskaper både om arbetssätt och 

om hur och vad barnen lär sig. Men hur kan vi som förskollärare tänka och diskutera utifrån 

en pedagogisk dokumentation för att vi ska kunna utveckla vår praktik och för att göra 

barnens lärande synligt?  

 

Som jag ser det skulle CoRe och PaP-eR kunna fungera som en form av pedagogisk 

dokumentation eftersom arbetssättet ger tillfällen för reflektioner som i sin tur kan utveckla 

verksamheten. Jag tänker att man i förskolan också har nytta av att på ett liknande sätt tänka 

igenom ett arbetsmoments ämnesdidaktiska aspekter och svårigheter (CoRe) vid planeringen. 

Frågan är om pedagogisk dokumentation med hjälp av CoRe och PaP-eR kan beskriva och 

utveckla även förskollärares ämnesdidaktiska kunskap. Kan man på detta sätt länka 

förskollärarnas tankar och erfarenheter i själva ämnet till det som faktiskt händer och de 

samtal som förs i barngruppen? 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är alltså att pröva ett planeringsredskap för arbete med naturvetenskapliga moment i 

förskolan, samt att undersöka de samtal som barn och pedagoger för då ett sådant moment 

genomförs.  

 

Undersökningen vill ge svar på följande frågeställningar: 

  

1. Hur planerar, genomför och vidareutvecklar ett arbetslag ett moment med 

naturvetenskapligt innehåll med hjälp av CoRe som planeringsredskap? 

 

2. Om vad och hur samtalar barn och förskollärare omkring ett naturvetenskapligt 

innehåll då pedagogisk dokumentation och CoRe används som planeringsredskap?  

 

3. Hur upplever ett arbetslag planering och vidareutveckling av en aktivitet med ett 

naturvetenskapligt innehåll när man utgår ifrån ett CoRe-formulär och pedagogisk 

dokumentation?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 8 

2 METOD 
 

2.1 Aktionsforskning 
 

Aktionsforskning innebär att den egna praktiken är i fokus för en aktion (Rönnerman, 2004). 

Det är praktiken som ställer frågorna och genom att praktiken och forskarna samarbetar så tar 

man tillvara de olika kompetenserna. Praktiken iscensätter en handling som man följer 

systematiskt och sedan reflekterar omkring tillsammans med en forskare. Det hela 

dokumenteras på olika sätt. På detta sätt utvecklas både praktikens och forskarens kunskap. 

Rönnerman (2004) menar att aktionsforskning innebär att man prövar något för att förändra 

verksamheten. Genom att tolka både teorier och erfarenheter, så kan man tillsammans göra 

nya upptäckter. De verktyg som Rönnerman beskriver är eget skrivande, observationer av 

praktiken och handledning av pedagoger. Dessa verktyg beskrivs som viktiga för att kunna 

skapa distans till det som är bekant.  

 

I denna undersökning har jag haft rollen som handledande pedagog men samtidigt deltagit i 

diskussioner och reflektioner som en medlem av arbetslaget. Jag har alltså påverkat resultatet 

av undersökningen genom att jag själv varit en del av praktiken. När exempel på samtal i form 

av sekvenser eller enskilda utsagor visas i resultatavsnittet är barns och förskollärares namn 

fingerade. Alternativt står FL för förskollärare och B för barn. Mitt eget namn har dock 

skrivits ut i de fall där det är jag som säger något. Detta för att vara tydlig med min egen 

medverkan och påverkan på resultatet. När en del av samtalet inte är väsentligt för förståelsen 

har den hoppats över i presentationen, och anges då med (…).  

 

2.2 Urval 
 

Arbetslaget som valdes ut består av tre förskollärare som alla arbetat sedan början av 1980-

talet. Detta arbetslag valdes därför att jag var bekant med pedagogerna sedan tidigare. Jag såg 

fördelar med detta, eftersom jag då skulle kunna reflektera tillsammans med dem som en i 

gruppen på ett mer autentiskt sätt än om jag varit obekant. Pedagogerna har arbetat under 

många år tillsammans, och har därför förtroende för varandra och är vana att reflektera 

tillsammans. Förskolan har också fungerande rutiner för reflektionstid och planering. En 

annan anledning till att detta arbetslag valdes var att de hade visat intresse för pedagogisk 

dokumentation. De var nyfikna på, men saknade erfarenheter av, film- och 

ljuddokumentation. Pedagogerna i arbetslaget fick en skriftlig försäkran om att varken 

förskolan eller enskilda personer ska kunna identifieras i den slutliga rapporten och att filmer, 

bilder, inspelade samtal, anteckningar och arbetsmaterial ska behandlas så att inga obehöriga 

kan ta del av dem. Arbetslaget förvissades om att de när som helst hade rätt att ändra sig och 

avbryta sitt deltagande.  

 

Barngruppen bestod av sex till nio barn i åldern fyra till fem år. Barnen hade inga eller få 

erfarenheter av utforskande aktiviteter inom naturvetenskap. En förfrågan till föräldrarna om 

att få filma och spela in deras barn och skriva om dem formulerades och delades ut. Den 

innehöll en kort beskrivning av bakgrunden till arbetet samt en försäkran om att varken 

förskolan eller enskilda personer ska kunna identifieras i den slutliga rapporten. Föräldrarna 
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förvissades också om att filmer, bilder, inspelade samtal, anteckningar och arbetsmaterial ska 

behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem, samt att de när som helst hade rätt att ändra 

sig och avbryta barnets deltagande. De barn som slutligen deltog var alla de som hade lämnat 

positivt medgivande. Av de totalt nio barnen som deltog i någon av de två pedagogiska 

aktiviteterna var det sex som deltog i båda. 

 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 
 

 

 

2.3.1 Film- och ljudinspelningar 
 

Data samlades in genom ljudinspelningar av planeringsträffar med arbetslaget. De två 

aktiviteter som genomfördes utomhus med barngruppen filmades och två tillfällen för 

reflektioner tillsammans med barnen omkring dokumentationer från dessa aktiviteter 

ljudinspelades. Dessutom ljudinspelades enskilda intervjuer med nio barn vid tre olika 

tillfällen. Även arbetslagets avslutande utvärdering av arbetssättet ljudinspelades. Film- och 

ljuddokumentationer transkriberades. Vid filmningen av aktiviteterna var min roll som 

pedagog mer passiv. Jag svarade dock barnen när de tilltalade mig, och ingrep också i 

situationer när det behövdes. Vid ljudinspelningarna av arbetslagsträffar och vid 

reflektionerna med barnen var det möjligt för mig att delta mer aktivt. Barnen informerades 

om varför jag filmade och spelade in. Jag var lyhörd inför barnens vilja att delta vid 

filmningar och ljudinspelningar, men det går dock inte att bortse ifrån att några barn kanske 

inte kan uttrycka sin vilja då det förväntas av gruppen att de deltar. Jag tog hänsyn till detta 

genom att vara lyhörd för kroppsspråk och signaler från barnen.  

 

 

2.3.2 Arbetslagsträffar med CoRe som redskap  
 

Metoden att använda frågor i ett CoRe-formulär som planeringsredskap och att komma fram 

till olika ämnesdidaktiska erfarenheter i form av PaP-eRs beskrivs av Loughran m.fl. (2001). 

De åtta reflektionsfrågorna i CoRe-formuläret har tagits fram av Loughran m.fl. och knyter an 

till viktiga ämnesdidaktiska aspekter. Detta arbete utgick ifrån samma CoRe-formulär (tabell 

1). Frågorna användes som utgångspunkt för arbetslagets diskussioner omkring hur man 

skulle arbeta med innehållet småkryp. Genom att först komma överens om vad barnen skulle 

uppleva/lära sig, och dokumentera detta i den översta raden kunde man sedan gå vidare med 

de andra reflektionsfrågorna. Det man kom fram till dokumenterades i formuläret och på så 

sätt skapades ett CoRe-dokument innehållande viktiga aspekter för att erbjuda upplevelser och 

lärande i ämnet småkryp. Efter aktiviteterna med barnen reflekterade arbetslaget omkring 

genomförandet och man tog också del av de barnintervjuer som gjordes före, mellan och efter 

aktiviteterna. Erfarenheterna beskrevs i två olika PaP-eRs, PaP-eR 1, Småkryp i regn och 

PaP-eR 2, En grön bärfis! Proceduren för framställandet av CoRe-dokument och PaP-eRs 

visas i figur 1. 
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Tabell 1. Utgångsformulär för skapandet av CoRe-dokument 

 
Ämne: 
Barngrupp: CoRe-formulär 

Reflektionsfrågor VIKTIGA ASPEKTER AV ATT  

UNDERVISA I ÄMNET 

Vad vill vi att barnen ska 

uppleva/lära sig? 

     

Varför är det viktigt för barnen 

att veta/kunna detta? 

     

Vilka aspekter av detta behöver 

barnen inte veta ännu? 

     

Vilka svårigheter kan det finnas 

att lära ut detta? 

     

Vad vet vi om barnens tänkande 

omkring detta? 

     

Vilka andra faktorer kan 
påverka lärandet av detta? 

     

Vilken metod och strategi vill vi 
använda för att lära barnen 

detta? 

     

Hur tar vi reda på barnens 

förståelse omkring detta? 

     

 

 

 

 

 

2.3.3 Barnintervjuer  
 

För att tillföra studien något av barnens tankar omkring det arbetslaget ville att de skulle få 

uppleva eller lära sig utfördes intervjuer före, mellan och efter aktiviteterna. Intervjuerna var 

korta samtal på 1-3 minuter som utgick ifrån planerade frågor.  Frågorna valdes utifrån det 

lärandeobjekt arbetslaget kommit fram till och utformades olika de tre gångerna (bilaga 5 och 

6). Flera frågor var svåra att svara på för barnen, och därför omformulerades ibland frågorna 

eller så ställdes följdfrågor. Detta framgår av bilagorna. Intervjuerna genomfördes enskilt med 

varje barn och ljudinspelades. Jag berättade för varje barn att samtalet skulle spelas in, och tog 

hänsyn genom att vara lyhörd inför om de ville medverka eller inte och även ifall de ville 

avbryta intervjun. Inspelningarna transkriberades och användes vid arbetslagsträffarna. 

Eftersom frågorna inte var lika vid de tre intervjutillfällena, kan svaren inte beskriva någon 

utveckling av barnens kunskap.  

 

 

2.3.4 Enkät till förskollärarna avseende arbetssättet  
 

En enkät (bilaga 7) delades ut till pedagogerna som deltagit i undersökningen i syfte att ta 

reda på de möjligheter och eventuella hinder de upplevde med arbetssättet. Var och en fick 

några dagar på sig att tänka igenom frågorna, och sedan genomfördes en kort 

utvärderingsträff tillsammans med två av pedagogerna. Frågorna i enkäten användes som 

utgångspunkt för en diskussion omkring arbetssättets möjligheter och begränsningar. De två 

närvarande förskollärarna fick var och en beskriva sina uppfattningar. Samtalet spelades in. 

Den tredje pedagogen lämnade skriftligen sina synpunkter vid ett senare tillfälle, då även 

några kompletterande frågor besvarades skriftligt av samtliga pedagoger. Svaren i enkäten 
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kompletterades också med de uppfattningar omkring arbetssättet som kom fram vid den sista 

arbetslagsträffen. 

 

 

 

 

2.4 Procedur 
 

Innan arbetet startade tillfrågades ett arbetslag på en förskola om de ville delta. Efter några 

dagars betänketid svarade de ja och tidpunkt för genomförandet bestämdes. Vid en inledande 

träff med arbetslaget redogjordes för hur undersökningen skulle gå till och att den praktiska 

aktiviteten med barnen skulle handla om småkryp. Preliminära tidpunkter för de olika 

aktiviteterna och arbetslagsträffarna fastställdes. Projektet genomfördes sedan under en 

tvåveckorsperiod.  

 

CoRe 1 

Startpunkten utgjordes av en träff där arbetslaget under en dryg timme planerade aktiviteten 

utifrån ett CoRe-formulär med reflektionsfrågor. Pedagogerna formulerade tillsammans ett 

antal mål eller lärandeobjekt för vad barnen skulle få uppleva eller lära sig. Utifrån dessa 

diskuterades de olika reflektionsfrågorna i CoRe-formuläret. Frågor för en kort barnintervju 

formulerades. De samtal som fördes spelades in och CoRe-formuläret, nu innehållande även 

det man kommit överens om, skrevs ut för eventuell justering. Därmed hade arbetslagets 

CoRe-dokument 1 (bilaga 3) skapats. 

 

Aktivitet 1  

Före aktiviteten genomfördes korta intervjuer med de barn som skulle delta. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. Aktiviteten genomfördes under en förmiddag i regnväder och 

filmades. De småkryp som hittades fotograferades. Följande dag ägnades 20 minuter åt 

reflektioner tillsammans med barn och pedagoger omkring en del av videodokumentationen 

och bilderna på småkrypen. Denna stund spelades in och transkriberades. 

 

PaP-eR 1 och CoRe 2 

Arbetslaget träffades åter under en dryg timme för att med hjälp av CoRe-dokument 1 som 

man tidigare skapat, videodokumentationen, transkriberingen av barnens reflektioner och 

barnintervjuerna diskutera genomförandet av aktiviteten. Samtalet spelades in och 

arbetslagets erfarenheter och reflektioner dokumenterades i PaP-eR 1. Genom att revidera 

CoRe-dokumentet planerades nästa aktivitetstillfälle. Nya frågor för en ny barnintervju 

formulerades. Det reviderade CoRe-dokumentet (CoRe-dokument 2, bilaga 4) skrevs ut för 

eventuell justering.  

 

Aktivitet 2  

Nya barnintervjuer genomfördes med de barn som skulle delta i den andra aktiviteten. Dessa 

spelades in och transkriberades. Det andra aktivitetstillfället filmades och genomfördes under 

en dryg timme i solsken. Några av de småkryp som hittades fotograferades. Barn och 

pedagoger ägnade sedan en halvtimme samma förmiddag åt reflektioner omkring bilderna och 

de småkryp man hade i burkar. Samtalen spelades in. 
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PaP-eR 2 

Arbetslaget träffades en tredje gång under en timme för att med hjälp av CoRe-dokument 2, 

filmen från den andra aktiviteten samt en del av ljudinspelningen från de efterföljande 

reflektionerna med barnen, diskutera genomförandet av den andra aktiviteten. Arbetslaget tog 

också del av transkriberingen av den andra barnintervjun. Med hjälp av materialet 

diskuterades erfarenheterna och hur man skulle kunna gå vidare. Samtalen spelades in och 

arbetslagets erfarenheter och reflektioner dokumenterades i PaP-eR 2. Frågor för en ny 

barnintervju formulerades.  

 

Utvärdering och sammanfattning 

Den tredje barnintervjun genomfördes, spelades in och transkriberades. Ett antal frågor för en 

sammanfattande utvärdering formulerades och delades ut i form av en enkät till pedagogerna. 

Efter ytterligare några dagar genomfördes en träff under ca 20 minuter där dessa frågor 

diskuterades. Samtalet spelades in. Under de följande dagarna transkriberades de inspelningar 

som ännu inte var transkriberade. De två tidigare skapade CoRe-dokumenten sammanfattades 

till ett slutligt, utifrån de diskussioner som förts. PaP-eR 1 och PaP-eR 2 skrevs ut och 

dokumenten lästes igenom av alla i arbetslaget för eventuell justering.  

 

 

 

2.5 Analysmetoder 
 

 

2.5.1 Beskrivning av arbetslagets arbete 
 

Den första frågeställningen besvaras genom att arbetslagets planering, genomförande och 

vidareutveckling av momentet noga har dokumenterats i CoRe-dokumenten och med hjälp av 

film och ljudinspelningar. Med hjälp av CoRe-dokumenten och det transkriberade materialet 

har jag plockat fram hur arbetslaget resonerade vid planeringen och den tanke man haft om 

vad barnen skulle få möjlighet att uppleva och lära sig. Efter genomförda aktiviteter har 

transkriberingarna från arbetslagsträffarna analyserats. Då har jag plockat fram det som sagts 

om genomförandet av aktiviteterna och det man reflekterat omkring. Detta har beskrivits i 

PaP-eR 1 och 2.  

 

 

2.5.2 Analys av barns och förskollärares samtal 
 

För att kunna besvara min andra frågeställning har jag analyserat de transkriberade 

inspelningarna av aktiviteter och reflektioner tillsammans med barn med avseende på vad som 

sägs och hur det sägs. Pramling Samuelson och Asplund Carlsson (2003) menar att det är 

viktigt hur läraren gör lärandeobjektet synligt för barnen. Vid min analys har jag inspirerats av 

Thulin (2011), som kategoriserat sitt material i olika samtalsteman utifrån lärandets objekt. 

Varje tema har sedan också analyserats utifrån lärandets akt. Begreppen lärandets objekt och 

lärandets akt har utvecklats av Marton och Booth (2000) för att beskriva lärande. Lärandets 

objekt syftar på innehållet eller ämnet, d v s vad som sägs, medan lärandets akt syftar på hur 

lärandet genomförs. Lärandets objekt kan dessutom analyseras utifrån det läraren har tänkt att 

barnen ska lära sig (the intendent object of learning) och det som verkligen kommer till 

uttryck vid genomförandet (the enacted object of learning).  
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Jag har kategoriserat mitt material på ett liknande sätt. Eftersom jag studerat det som händer i 

praktiken, så är det lärandets objekt i form av the enacted object of learning som visar sig i 

samtalen. Dessa objekt för lärande har delats in i olika teman. Jag har sedan analyserat hur 

dessa teman kommuniceras. Jag använde mig då av de kategorier som Thulin identifierat i sitt 

material. Genom att ställa mig utanför samtalen, har jag försökt se mönster inom och mellan 

olika kategorier och få en bild av hur och om vad barn och förskollärare samtalar.  

 

 

 

Analys av materialet för att se lärandets objekt 

 

Jag läste igenom transkriberingarna ett flertal gånger och genom att ha fokus på innehållet och 

vad som händer kunde jag utläsa två olika teman, Småkryp och Arbetssätt. Temat Småkryp 

syftar på det som sägs om ämnet småkryp, medan temat Arbetssätt syftar på det som sägs om 

det man gör och de verktyg man använder för det. Temat Småkryp har sedan delats in i tre 

underteman, Småkrypens beteende, Småkrypens utseende och Småkrypens benämningar. På 

samma sätt har temat Arbetssätt delats in i tre underteman som benämns Håva och lägga i 

burk, Undersöka och Använda böcker. Barnen och förskollärare tar vid ett fåtal tillfällen 

initiativ till att samtala om annat i naturen, t ex. ormar, fåglar och brännässlor. Dessa 

sekvenser skulle också kunna räknas som objekt för lärande, men har inte tagits med som en 

egen kategori eftersom de är endast fyra till antal. Under analysen skapade jag ett dokument 

för varje undertema. I detta sammanställde jag alla de sekvenser eller utsagor som kunde 

räknas till temat. Jag fick på så sätt en bild av vad barn och förskollärare samtalar om.  

 

 

Analys av materialet för att se lärandets akt  

 

Varje undertema har sedan analyserats utifrån lärandets akt. Jag har då gått igenom 

dokumenten med de sammanställda sekvenserna och utsagorna igen och kategoriserat det som 

sägs utifrån hur det sägs, och då främst hur samtalen initieras. De fyra kategorier jag använt 

mig av är desamma som Thulin (2011) använder d v s om det sägs Genom att rikta 

uppmärksamheten, Genom att problematisera, Genom att svara på frågor eller Genom att 

uppmana till handling. Jag har använt mig av olika färger och markerat var de olika 

kategorierna visar sig i dokumenten. För varje kategori har jag sedan sammanställt en lista på 

de utsagor som finns i Tema Småkryp som helhet, och sedan har jag gjort på samma sätt för 

Tema Arbetssätt som helhet. Jag har också dokumenterat om det var förskollärare eller barn 

som uttryckte sig för att se vilka som använder sig av de olika kategorierna och i vilken 

omfattning detta förekommer. 

 

De utsagor som placerades i kategorin Genom att rikta uppmärksamheten var de där barn eller 

förskollärare ville förändra uppmärksamhetsinriktningen. Det man vänder uppmärksamheten 

mot visar också vad medvetandet är riktat mot. Därför är det intressant att se var 

förskollärarna vill rikta uppmärksamheten och var barnen visar att de riktar sin 

uppmärksamhet, och om det skiljer sig något mellan dessa uppmärksamhetsinriktningar.  

 

 

När man uttrycker sig Genom att problematisera har man för avsikt att utveckla ett 

resonemang (Thulin, 2011). Det innebär att man ställer produktiva frågor. Harlen (1996) 

beskriver de produktiva frågorna som de som har som syfte att stimulera barnens aktivitet och 
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tankeförmåga. De börjar ofta med Varför tror du att… eller Hur tror du att… De kan också 

vara jämförelsefrågor och frågor om mått och antal. De enklaste problematiseringarna är 

enligt Harlen frågor som riktar uppmärksamheten mot något särskilt. Av detta märks alltså att 

kategorierna Genom att rikta uppmärksamheten och Genom att problematisera kan gå i 

varandra eller vara svåra att skilja. I analysen har jag låtit de problematiseringar som också 

innebär att uppmärksamhetsinriktningen förändras tillhöra båda kategorierna.  

 

Utsagor som sker Genom att svara på frågor styrs av andra. De kan vara svar på direkt ställda 

frågor eller svar på problematiseringar i form av mer öppna frågor. Harlen (1996) menar att 

barnen stimuleras att ställa produktiva frågor genom att lärarna ställer sådana frågor.   

 

Det som lyfts fram i kategorin Genom att uppmana till handling är de utsagor som uppmanar 

till handling i den direkta situationen här och nu. Det kan vara ”Kolla!” ”Titta” eller ”Kom så 

går vi!”. 

 

 

2.5.3 Analys av förskollärarnas upplevelse av arbetssättet 
 

För att kunna besvara den tredje frågeställningen analyserades det samtal som spelats in vid 

utvärderingsträffen omkring enkäten samt de skriftliga svaren på de kompletterande frågorna. 

Även de uppfattningar angående arbetssättet som kunde utläsas i transkriberingen av den 

tredje arbetslagsträffen analyserades. Vid analysen har de tre förskollärarnas alla olika typer 

av uppfattningar dokumenterats i form av utsagor. De utsagor som har haft samma innebörd 

har slagits ihop och sedan har en sammanställning gjorts i syfte att visa alla olika typer av 

upplevelser förskollärarna haft av arbetssättet.  
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Arbetslagsträff 3 
Reflektioner 

Resultat  
(Frågeställning 3) 

Resultat  
(Frågeställning 2) 

Resultat  
(Frågeställning 1) 

Figur 1. Visar proceduren för framställandet av CoRe-dokument och PaP-eRs samt de olika 

delar som ingår i relultatet. 
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3 RESULTAT 
 

I den första delen av detta avsnitt visas resultatet av arbetet med att planera och genomföra två 

aktiviteter med ämnesinnehållet småkryp. Vad vi ville att barnen skulle uppleva och lära sig, 

hur detta skulle gå till och varför visas i bilaga 3 och 4 i form av de CoRe-dokument som 

diskuterades fram. Vad som sedan hände och våra tankar omkring varför det hände, d v s våra 

ämnesdidaktiska erfarenheter av att erbjuda barnen upplevelser och lärande omkring småkryp 

visas i två olika PaP-eRs. I en sammanfattning av denna första del kopplas erfarenheterna och 

reflektionerna i PaP-eR 1 och PaP-eR 2 till olika delar av det sammanfattande slutliga CoRe-

dokumenten (tabell 2).  

 

I den andra delen av detta avsnitt presenteras resultatet av den analys som gjorts av de 

transkriberade samtalen. Vad som kommuniceras och hur det kommuniceras beskrivs genom 

exempel från aktiviteter och reflektioner med barn. Här finns också ett sammandrag av de 

barnintervjuer som gjordes. Även denna del avslutas med en sammanfattning. 

 

Resultatavsnittet avslutas med en sammanställning av förskollärarnas utvärdering av 

arbetssättet och en beskrivning av de frågor som arbetslaget upplevde som viktigast att ställa 

sig under planeringen av ett moment. 
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3.1 Användande av CoRe och PaP-eRs 
 

 

3.1.1 Skapandet av CoRe-dokument 1  
 

Här presenteras diskussioner och tankar i arbetslaget vid framställandet av det första CoRe-

dokumentet.  Resultatet av diskussionen presenteras i CoRe-dokument 1 (bilaga 3).  

 

 

Skapa nyfikenhet 

 

Vi ville att barnen skulle få vara med om en naturvetenskaplig aktivitet där de själva skulle 

kunna vara aktiva och delaktiga. Vi resonerade om att nyfikenheten kan fungera som drivkraft 

för att vilja upptäcka mer, och att ett syfte med naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan är att 

skapa nyfikenhet omkring naturens mångfald. Att håva insekter skulle kunna fungera som en 

start för att lära sig mer om småkryp, men också som en start för ett mer allmänt naturintresse. 

Barnen skulle få möjlighet att göra upptäckter tillsammans och vi skulle kunna skapa en 

nyfikenhet omkring just småkryp. Vi vet att många barn är intresserade av djur, och vi tyckte 

också själva att det skulle bli en spännande aktivitet.  

 

 

Att använda verktygen 

 

Vi såg det som viktigt att barnen skulle ha var sin håv för att få känna att de kan och att de är 

delaktiga. Det kan finnas motoriska svårigheter hos små barn, som gör att de måste få 

möjlighet att prova många gånger. Vi räknade också med att det skulle finnas barn som ”inte 

ville” kanske på grund av rädsla för vissa småkryp. Vår tanke var att barnen skulle prova att 

få över småkrypen i luppburkar, men att vi säkert skulle behöva hjälpa dem med detta i 

början.  

 

 

Begreppsutveckling genom ett naturvetenskapligt arbetssätt 

 

Vi ville också att barnen skulle få uppleva och lära sig något om naturvetenskapliga arbetssätt 

så som att samla in, observera noga, jämföra, sortera, klassificera och ställa frågor. Vi var 

överens om att naturvetenskap i förskolan kan bära fram många fler ”ämnen”. Barnen kan 

utveckla begrepp, språk och matematiskt tänkande när de samtidigt utvecklar sin kunskap om 

naturen. När vi jämför och tittar på skillnader mellan småkryp vi hittar så får vi användning 

för olika begrepp som lång, kort, tjock, tunn, färger, former och antal. Vi ville göra någon 

form av sortering av småkrypen i olika burkar, men vi hade inte närmare planerat hur.  

 

 

Samband i naturen  

 

Vi ville också att barnen, genom att intressera sig för småkryp, skulle få möjlighet att se 

samband i naturen. Samtidigt hade vi inte alltför stora förhoppningar om att barnen skulle 

kunna se samband, vilket illustreras av Evas tankegångar: 

 
Eva: Det handlar ju hela tiden tycker jag om nyfikenheten, upplevelsen… att det är den man 

bygger vidare på sen. Man hinner inte ta allt det här kanske, man kanske inte kommer 
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liksom ända bort till sambanden, man kanske bara är där litegrann. Att det sitter ihop tre 

länkar kanske, men man ser inte kanske hela det här. Det är hela tiden det här lilla… 

starten.  

 

 

Frågorna i CoRe-formuläret 

 

Frågan som fanns med i det ursprungliga CoRe-formuläret (tabell 1), ”Vilka aspekter av detta 

behöver barnen inte veta ännu?” lämnade vi näst intill obesvarad. Vi såg det som viktigare att 

vara öppna för alla aspekter av ämnet som intresserade barnen. Denna rad är därför borttagen 

ur CoRe-dokumenten i bilaga 3 och 4 och i tabell 2 (s.25). Den sista frågan, ”Hur tar vi reda 

på barnens förståelse omkring detta?” använde vi för att beskriva vilka frågor som skulle 

kunna ställas vid barnintervjuerna. 

 

 

 

3.1.2 PaP-eR 1, Småkryp i regn och skapandet av CoRe-dokument 2 
 
Här presenteras hur den första aktiviteten genomfördes och några av de reflektioner vi gjorde 

utifrån dessa erfarenheter. Sedan beskrivs de reflektioner och diskussioner som ledde fram till 

planeringen av den andra aktiviteten och skapandet av CoRe-dokument 2 (bilaga 4).  

 

 

Genomförande av aktivitet 1 

 

Aktiviteten genomfördes i regnväder på ängsmarken nära förskolan. Barn och förskollärare 

använde var sin håv. Vi hade också med oss luppburkar, vanliga glasburkar, förstoringsglas 

och kamera. Ett vindskydd beläget ute på ängen fungerade som basläger. 

 

Inledningsvis fick barnen se till att håven var fri från skräp efter tidigare användning. En av 

förskollärarna visade hur man kunde vända håven ut och in och barnen ropade en efter en: 

”Min är ren!” Att få småkrypen att stanna kvar i håven tills de kunde läggas över i en burk 

blev också ett viktigt handgrepp att lära sig. Flera av barnen lärde sig att man kan stänga till 

håven genom att hålla ihop den med ena handen. En förskollärare blev mer stationerad i 

vindskyddet för att hjälpa barnen att få över krypen i burkar. De barn som snabbt fick ett kryp 

i sin håv drog till sig uppmärksamhet ifrån de andra barnen, vilket gjorde att några barn inte 

gav sig särskilt mycket tid att själva försöka fånga. Vårt intryck efter aktiviteten var ändå att 

alla barn hade lyckats fånga något småkryp. Senare, då barnen intervjuades en och en, visade 

det sig dock att detta inte stämde.  

 

Genom att vuxna och barn berättade för varandra om det de fångat hade vingar eller inte, så 

skapades en första klassificering som också fick betydelse för i vilken burk krypet hamnade. 

De småkryp som hade vingar fick vara i en burk, de utan vingar men med ben i en annan, och 

sniglarna i en tredje. Några barn hade inledningsvis olika uppfattning om alla insekter kan 

flyga eller inte. Fångsten utgjordes främst av sniglar men också någon spindel, en skalbagge 

och ett par flugor. Regnvädret gjorde att förstoringsglasen och luppburkarna inte alls kom till 

sin rätt. Vi bar hem burkarna för att se närmare på krypen inomhus. Det visade sig att de flesta 

flugorna inte hade klarat vätan i burken. Småkrypen fotograferades och bilderna användes för 

att reflektera tillsammans med barnen vid en senare samling.  
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Vid denna samling fick barnen tillfälle att försöka observera noga och sätta ord på det man 

såg. Rasmus argumenterade för att vi fångat en skalbagge och inte en nyckelpiga, samtidigt 

som det blev tillfälle att nämna att nyckelpigor är en sorts skalbaggar. Det är dock osäkert om 

barnen förstod att nyckelpigor samtidigt också är skalbaggar och att det finns väldigt många 

olika skalbaggar.  
 

FL: Det här då? 

Hanna: Jag tror det är en spindel 

Rasmus: Näe, jag tror det är en skalbagge 

FL: Varför tror du att det är en skalbagge då, Rasmus? 

Rasmus: Emil, Emil… visst är det en skalbagge? 

Emil: Jag tror nog att det är en nyckelpiga 

FL: Varför tror du att det är en skalbagge då? 

Rasmus: Därför att den ser ut som det. 

FL: Brukar skalbaggar se ut så där?  

Rasmus: Jaa dom är svarta. Och Emil… nyckelpigor är röda och prickig…rödprickiga men det är 

inte den där 

Åsa: Fast nyckelpigor är ju faktiskt en sorts skalbaggar  

Rasmus: Jaa 

Emil: Mm det visste jag 

 

Vi kunde också reflektera över varför vi fick så många sniglar.  

 
FL: Hur kunde det komma sig att vi hittade sniglar i går då 

Flera barn: Jag vet inte 

Milla: Dom gillar regn 

FL: Gör dom det? 

Victor: Dom kanske vill få vatten i munnen.. å dricka 

   
 

Bilden på spindeln gav följande resonemang: 

 
Åsa: Hur kunde du veta att det var en spindel? 

Rasmus: För att det är en spindel 

FL: Men hur vet man att det är en spindel då? 

Rasmus: Det är…  

 (…) 

FL: Lyssna på vad Mio säger 

Mio: Jag tror att det är en spindel för att den har många ben  

FL: Den har många ben… Har den det?... Ja det har den ja! 

Mio: Jaa 

FL: Och långa var dom ja 

(…) 

Milla: Åtta ben 

FL: Åtta ben, det visste du att spindeln har 

Milla: Jag räknade 

 
 

 

Skapandet av CoRe 2 

 

Vi ville att barnen skulle få ytterligare ett tillfälle att håva småkryp. Vi tänkte att vid torrare 

väderlek skulle det bli möjligt att få olika sorters skalbaggar och olika sorters spindlar. Vår 

tanke var också att barnen skulle lära sig hur man kommer fram till om det är en insekt, ett 

spindeldjur eller ett blötdjur. Vi ville att barnen skulle få möjlighet att lära sig artnamnet på 

något småkryp, men vi var tveksamma till att de spontant skulle fråga sig vad det var för art 

de fångat.  
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Vi hade sett att barnen fick användning för språk och begrepp när de berättade för varandra 

om sina erfarenheter och om vad de redan kunde när det gällde småkryp. För att locka barnen 

till nya upptäckter och ge dem fler begrepp ville vi visa att man kan ta reda på mer i 

insektsböcker och andra böcker om småkryp. Genom att använda böcker skulle barnen få en 

bättre uppfattning om att det finns många olika sorters spindlar och skalbaggar och på så sätt 

få ännu fler erfarenheter av mångfalden av småkryp. Vi var medvetna om att det kan vara 

mycket svårt att artbestämma småkryp, men tänkte att det viktiga var att väcka en nyfikenhet 

och ge en första upplevelse av ett arbetssätt. När vuxna och barn tillsammans söker i böcker 

så blir man också tvungen att observera småkrypen noga och samtala om det man ser. Vi ville 

att barnen skulle få vara med om att observera, jämföra och försöka artbestämma.  

 

Vi ville också ta vara på tillfällen att reflektera över om barnen fick sniglar i håven även 

denna gång.  

 

 

Skillnader mellan CoRe 1 och CoRe 2 

 

Vår vidareutveckling av innehållet visar sig alltså genom att vi i CoRe 2 dokumenterar att vi 

vill använda böcker, och genom att vi anger mer specifika lärandemål i de två sista 

kolumnerna. Skillnaden mellan CoRe 1 och CoRe 2 ligger också i att vi i CoRe 2 vet mer om 

svårigheterna och om barnens tänkande efter att ha genomfört den första aktiviteten. Därför är 

dessa rader mer utvecklade i CoRe 2. Detsamma gäller för frågan om metod och strategi. 

Eftersom lärandemålen är mer specifika anger vi också mer konkreta metoder för att 

genomföra aktiviteten. 

 

 

 

3.1.3 PaP-eR 2, En grön bärfis! 
 

Här presenteras hur den andra aktiviteten genomfördes och några av de reflektioner vi gjorde 

utifrån dessa erfarenheter. Därefter presenteras våra reflektioner omkring att barnen ställde få 

frågor. 

 

 

Genomförande av aktivitet 2 

 

Aktiviteten genomfördes i soligt väder på ängsmark några hundra meter från förskolan. Barn 

och förskollärare använde var sin håv, och vi hade även denna gång med oss luppburkar, 

förstoringsglas och kamera. Ett campingbord placerat i ängskanten fick vara basläger. 

 

För att försöka skapa lite förväntan och nyfikenhet hos barnen inledde vi med att var och en 

fick prova förstoringsglasen och också säga vad de helst av allt skulle vilja hitta för småkryp 

denna gång. Handgreppet att göra rent håven upprepades. Barnen hade nu blivit säkrare på att 

de själva kunde, och nästan alla gjorde riktiga håvande rörelser. Ett av barnen fick visa den 

förskollärare som inte varit med vid det första tillfället hur man kan hålla ihop håven för att 

hålla kvar de småkryp som kan flyga. Alla lyckades nu också dra håven genom gräset så att 

de verkligen fick fångst. De behövde dock hjälp med att få över småkrypen i burkarna i större 

utsträckning än vad vi tänkt från början, men barn och pedagoger kunde också hjälpa 

varandra. Det blev tydligt att man kan behöva fyra händer för detta.  
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Förutom en humla som satt och väntade på bordet redan när vi kom, så hamnade bland annat 

bärfisar, en vårtbitare, ett mott av något slag, en rödbrun spindel och en liten harkrank i någon 

av våra burkar. Vi använde fler burkar men fäste inte lika stor vikt vid sorteringen denna 

gång. Entusiasmen för varje fynd var stor och i ivern var det svårt att också hinna med att vara 

systematisk. Ett grönt kryp fångades. Milla (barn) trodde att det var en bärfis, men de andra 

barnen frågade för säkerhets skull Lisa (förskollärare). Lisa sa att hon inte riktigt visste vad 

det var, och att hon därför måste använda en bok för att se efter vad det kunde tänkas vara. 

Victor (barn) tog fram en bok och ville att de skulle undersöka saken på en gång. Det hela 

avbröts av att andra kryp måste tas om hand, men lite senare återkom Lisa till frågan och alla 

samlades runt bordet. Rasmus trodde att det var en ”fisinsekt”, och Milla var fortfarande säker 

på att det var en bärfis. Tillsammans jämförde Lisa och barnen beskrivningen i boken med 

krypet i burken. 

 
Rasmus: En fisinsekt 

FL: En fisinsekt? 

Milla: Nä jag tror det är en bärfis 

FL: En bärfis tror du 

Rasmus: Ja det är väldigt varmt i mina byxor 

 (---) 

FL: I den här boken står det så här..Våra insekter… och så står det så här….  

FL: Halvvingar står det…  det är bladloppor, bladlöss, sköldlöss, mjöllöss, stritar och 

skinnbaggar 

(Ett barn undersöker samtidigt hur förstoringsglasen fungerar om man håller dem över en luppburk.) 

FL: Det står sidan 39, vad bra att man kunde titta så här i boken, …. 39 då måste vi se en trea 

och nia ska vi ha tag i här…. Aha 

B: Aha 
FL: Nu ska vi se då…. 

B: Aha 

FL: Nä sån såg den inte ut va… eller… såg den ut så? 

B: Näe 

FL: Hade den sån där spetsig rumpa spetsig bak? 

B: Nej 

Rasmus: Den var liksom rund… ja den där (pekar i boken) 

FL: Tror du det? 

Milla: Näe 

FL: Men om man tittar under, näe ser du att den här är lite randig så här (pekar i boken) 

 (…) 

FL: Hur många ben hade den där då, just den här gröna 

Rasmus: Den har… liksom (tittar i burken)… den här har fem ben! 

(…) 

Rasmus: Ja, en sån där, ett flygkryp! 

FL: Ja den är grön, den har en två tre fyr fem sex ben och den har två antenner… är det en 

sån här grön då? 

Rasmus: Ja, fröken den har också vingar 

FL:  Men titta grön och så… vad har den för färg på stjärten? 

Milla: Svart 

Rasmus: Den är lika stjärt 

(…) 

FL: Titta, den är grön den har sex ben och vad har den för färg på stjärten?  

Sara: Svart 

Milla: Brun 

FL: Och vad har den här för färg på stjärten?(pekar i boken) 

Rasmus: Brun! 

FL: Yes!! Grön bärfis! 

(…) 

Milla: Vad var det jag sa, det var ju en bärfis! 

FL: Ja det visste du. Men vad roligt det var att man kunde hitta i boken! 

 

Victor undrade genast om vi inte hade någon bok om gräshoppor, eftersom vi också fångat ett 

kryp, som liknade en gräshoppa. Sökandet övergick till att vara ett samtal mellan  

oss pedagoger omkring insektsboken, medan barnen lyssnade. Till slut trodde vi att det var  
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en buskvårtbitare, men då hade barnen tappat sin uppmärksamhet. 

 

Även nu bar vi hem burkarna för att se närmare på krypen inomhus. Barn och pedagoger 

fortsatte att söka efter namnen på en rödbrun spindel och ett mott av något slag. Även om vi 

inte kom fram till det exakta artnamnet så gav det tillfällen till reflektioner. Barnen fick se 

foton på några av de småkryp som fångats och bland dem fanns vårtbitaren. Tillsammans 

tittade vi på bilderna i en bok som visade vad en vårtbitare äter. Att vårtbitaren har öronen på 

knäna var roligt att veta. Annars var det spindeln och bärfisen som ledde till de längsta 

diskussionerna. Hur många ben en spindel har var fortfarande något som barnen hade olika 

svar på. Det var svårt att se alla ben, och även att räkna ihop dem. 

 
FL: Hur många ben har en spindel? 

Rasmus: Den där spindeln har i alla fall två i var… tre i varan sida 

FL: Bara tre i var sida? 

Rasmus: Mm 

FL: En, två.. jag tycker den ser ut att ha fyra i var sida jag 

Rasmus: Näe 

FL: Jo, men det är faktiskt så…  

Barn: Ååh 

FL: …den har fyra i var sida och då vet man att det är en spindel för då blir det åtta. Fyra på 

var sida, fyra på den sidan och fyra på den sidan.. 

Rasmus: Då blir det åtta! 

 

 

En av pedagogerna tog upp ämnet sniglar igen och fick barnen att uppmärksamma att vädret 

hade betydelse för vad vi fick i håvarna: 

 
FL: Ja men varför fick vi inga sniglar idag då? 

Victor: Dom gillar bara regnväder 

FL: Ja dom gillar regnväder sniglar 

Rasmus: Men inte sol 

Victor: Då kanske dom kan smälta i sol 

FL: Ja dom kanske smälter i…  dom torkar nog i solen tror jag. För snigeln den är faktiskt ett 

blötdjur, den tycker om att ha vatten och blött 

Victor: Maskar också 

FL: Ja, maskar också 

Rasmus: Men dom gillar mest jord 

 

 

 

Våra reflektioner efteråt angående barnens frågor 

 

Det slog oss att barnen varken ute vid håvningen eller inne vid reflektionerna ställde frågor på 

det sätt som vi hoppats på. Vi talade om att det ännu inte fanns plats för frågor eftersom 

barnen hade fullt upp med att fånga småkrypen. Det går inte heller att fråga om någonting 

man inte vet att det finns. Barnen hade fått en första upplevelse av att det finns olika sorters 

skalbaggar och spindlar, men vi tänkte att det praktiska måste få ta tid och att man måste få 

återkomma flera gånger. Kanske skulle frågorna komma om vi höll på en längre tid med 

ämnet. Eva funderade på varför vi så sällan kom in på vad småkrypen äter. 

 
Eva: Det kanske blir lite mer spännande, att dom äter varandra i princip, att dom äter andra 

insekter. Men så länge dom inte vet det, så tror jag inte att det här ätandet är så stor grej. 

Åsa: Då har man inte blivit nyfiken på det 

Eva: Nä, men däremot om du säger att dom där nu som ligger i samma burk… den där äter ju 

faktiskt den där… 

Åsa: Skulle det betyda att man alltså behöver berätta mer då? För du läste ju lite grann ur den 

där då. 

Lisa: Men det blev ju inga frågor runt det i alla fall 

Åsa: Nej 
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Alva: Men det var ju det vi sa förra gången att om vi hade hittat ett spindelnät där den hade 

suttit, och det hade varit nåt i, så hade man kanske kunnat få det, oj varför har den  

fastnat, jo den har fångat sin mat (…) 

 

Vi talade om att detta bara var början och att det nu var många som fått lära sig att det finns 

någonting om heter bärfisar, vilket det bara var Milla som visste sedan tidigare. Vi upplevde 

att barnen hade varit intresserade av att hitta namn på småkrypen. Tidigare så hade vi varit 

nöjda med att konstatera att det var en spindel, men då det fanns böcker till hands så var 

plötsligt varken barnen eller vi nöjda med det, utan vi ville se vilken spindel det var. Vi 

uppfattade det som att barnen var med på noterna genom att vi vuxna visade att man kan göra 

så här.  
 

 

 

3.1.4 Sammanfattning 
 
I tabell 2 har CoRe-dokument 1 och CoRe-dokument 2 sammanfattats till ett dokument där 

det också visas hur PaP-eR 1 och PaP-eR 2 kan kopplas till CoRe-dokumentet. Här följer en 

sammanfattning av de viktigaste resultaten av arbetslagets användande av CoRe och PaP-eRs. 

I texten hänvisas till pilarna i tabell 2 med hjälp av bokstäver inom en parentes. De 

lärandemål som diskuterades fram dokumenterades i den fösta raden. Arbetslaget valde 

lärandeobjekt som har karaktären av övergripande mål för naturvetenskap i förskolan. Dessa 

mål sågs som viktiga för att skapa nyfikenhet för naturen och ge grundläggande erfarenheter. 

Några av målen utvecklades i det andra CoRe-dokumentet. Man dokumenterade då också mer 

om barnens tänkande samtidigt som metod och strategi konkretiserades.  

 

När det gäller att använda håvar, burkar och luppar framgår det av CoRe-dokumentet att 

arbetslaget ville att barnen skulle känna delaktighet (a), att arbetslaget tänkte att aktiviteten 

skulle kunna vara svår att utföra motoriskt för barnen (b) och att man ville använda en strategi 

som innebar att barnen lär av varandra (c). I PaP-eR 1 och PaP-eR 2 beskrivs hur pedagogerna 

reflekterade omkring att alla barn använde var sin håv och att de uppmärksammade varandras 

fångst och olika handgrepp för att hantera den. Alla barn fick inte fångst under den första 

aktiviteten, men väl under den andra. Att få över krypen i burkar krävde dock en vuxens hjälp. 

  

Av CoRe-dokumentet framgår också att arbetslaget ville att barnen skulle få en upplevelse av 

samband i naturen (d). I PaP-eR 1 och PaP-eR 2 beskrivs erfarenheterna av detta. Vid ett 

flertal tillfällen under aktiviteterna reflekterade barn och pedagoger omkring att de hade 

fångat fler sniglar när det var blött ute.  

 

I CoRe-dokumentet hade arbetslaget dokumenterat en svårighet; ”Att kunna se och räkna” (e). 

I PaP-eR 2 konstaterar man också att det innebar svårigheter för barnen att både se och räkna 

benen på spindeln. En strategi som man dokumenterade i CoRe-dokumentet var ”Att lyssna 

på barnen och ta vara på deras upptäckter och förslag” (f). I PaP-eR 1 reflekterar arbetslaget 

omkring hur barnen satte ord på det man såg och hur man tillsammans klassificerade 

småkrypen beroende på om de hade vingar eller inte. Flera dialoger i PaP-eR 1 och PaP-eR 2 

visar också hur barnen argumenterar omkring vad de ser och hur de beskriver småkrypen 

tillsammans med pedagogerna.   

 

Vidare framgår av CoRe-dokumentet att förskollärarna ville väcka barnens nyfikenhet (g) och 

ge dem en erfarenhet av ett arbetssätt (h), och att man då valde att ha böcker till hands. I PaP-

eR 2 beskrivs att arbetslager upplevde att böckerna gav tillfällen till reflektioner omkring 
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småkrypen och att barnen deltog aktivt i att försöka se småkrypens form och färg. Genom att 

böckerna fanns till hands hade barn såväl som vuxna blivit intresserade av vilken spindel de 

fångat.  

 

Arbetslaget hade också dokumenterat att nyfikenheten skulle kunna fungera som drivkraft att 

ställa frågor (i) och att barnen inte ställer frågor om sådant de inte fått någon upplevelse av (j). 

I PaP-eR 2 beskrivs att man särskilt lagt märke till att barnen ställde få frågor. Reflektionerna 

handlade om att det praktiska måste få ta tid och att barnen nu fått en första upplevelse. 

Arbetslaget diskuterade vad man skulle kunna göra för att göra momentet mer spännande så 

att barnen lockas att ställa fler frågor.  

 

De viktiga aspekterna av att ”undervisa” i ämnet beskrivet i CoRe-dokumentet och de 

praktiska erfarenheterna och reflektionerna beskrivna som PaP-eRs uttrycker på detta sätt 

förskollärarnas ämnesdidaktiska ställningstaganden för att genomföra och utveckla ett 

moment med innehållet småkryp på ett visst sätt av vissa anledningar. 
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Ämne: Småkryp 
Förskolan, barn i 
åldern 4-5 år 

CoRe-dokument 1 och 2 sammanfattade 

VIKTIGA ASPEKTER AV ATT UNDERVISA I ÄMNET 

1 Vad vill vi att 
barnen ska 
uppleva/lära 
sig? 

Att använda 
håvar, burkar och 
luppar. 

 

Att bli nyfiken på 
naturen och småkryp 
 
 

                               (g)    

 

Att det finns en 
mångfald som finns 
beskriven också i 
böcker. Respekt för 
liv. 

       

Att få kunskap om 
natur. Att spindeldjur 
har 8 ben, insekter 6 
och blötdjur noll. Att 
sniglar är en sorts 
blötdjur. 

Att få en upplevelse 
av samband i 
naturen. Att olika 
småkryp lever på 
olika sätt.          

                             (d)                         

2 Varför är det 
viktigt för 
barnen att 
veta/kunna 
detta? 

För att barnen ska 
känna att de kan 
och att de är 
delaktiga. 

                     (a) 

Nyfikenheten fungerar 
som en drivkraft för 
att kunna ställa frågor 
och göra hypoteser. 

                         (i) 

Ge upplevelsen av ett 

arbetssätt.        (h) 

För att lägga grunden 
till etiskt tänkande 

                    

För att få med sig en 
positiv erfarenhet 
omkring natur och 
naturvetenskap.  

För att få en 
grundläggande 
erfarenhet. 

3 Vilka 
svårigheter kan 
det finnas att 
lära ut detta? 

Motoriska 
svårigheter hos 
barnen. 
Många barn 
samtidigt. 
Rädsla för 
småkryp. 

                      (b) 

Vi gör inte det 
tillräckligt intressant.  
Att småkrypen smiter 
iväg eller inte ens 
syns. 

Att förstå indelningen 
i klasser och arter.  
Att alla vill visa och att 
pedagogerna får svårt 
att hinna med att 
bekräfta alla barn och 
fynd. Dubbelmoral 
gällande vilka djur 
som får leva 

Att kunna se och 
räkna. Vi som lärare 
kan inte allt. 
 

(e) 

 

                                 

Det är svårt att se 
vad småkrypen gör 
eller äter 

4 Vad vet vi om 
barnens 
tänkande 
omkring detta? 

De flesta har inte 
använt håv någon 
gång. Alla vet inte 
vet vad en håv är. 
Alla förstår inte att 
de kan fånga djur 
på detta sätt trots 
att de inte syns.  

De är vanligtvis 
nyfikna, särskilt på 
djur. De ställer inte 
frågor om sånt som de 
inte har fått någon 

upplevelse eller (j) 

erfarenhet av. De  
berättar dock gärna 
för pedagoger och 
andra barn om vad de 
redan vet och kan. 

De kan ge många 
exempel på olika djur. 
Några vet att det finns 
olika sorters 
skalbaggar men de 
kanske inte vet att det 
finns olika sorters 
spindlar                  
                            

Några vet att 
spindeldjur har 8 ben. 
Men de vet inte att 
spindlar inte är 
insekter. Varken vi 
eller barnen har 
använt begreppet 
blötdjur. 

Någon vet att 
mördarsniglar äter 
blommor. En del 
barn har varit med 
om att hitta fler 
sniglar vid fuktig 
väderlek. 
 

5 Vilka andra 
faktorer kan 
påverka 
lärandet av 
detta? 

Väder 
Tidigare 
erfarenheter t ex 
av insektsbett, 
slåtter. 
 

Att man inte tillåts 
vara nyfiken i alla olika 
sammanhang.  

Föräldrars inställning 
till naturen. 

Att vi själva använder 
fel begrepp 

Barnen och vi själva 
vet inte mycket om 
vad olika kryp äter, 
utan måste läsa oss 
till detta.  
 

6 Vilken metod 
och strategi vill 
vi använda för 
att lära barnen 
detta? 

Att visa på plats. 
Att ta vara på att 
barnen kan lära av 
varandra. Att be 
barnen visa hur de 
gjorde med håven. 

                      (c) 

Att bemöta barnens 
nyfikenhet på ett 
positivt sätt. Att inleda 
aktiviteten med något 
som skapar 
nyfikenhet. Fundera 
på om vi kommer att 
hitta någonting annat. 
Att låta barnen önska 
vad man skulle vilja 
hitta. 

Att föregå med gott 
exempel och visa 
försiktighet med 
småkrypen. Att ta 
med böcker och 
försöka skapa tillfällen 
där dessa kommer till 
användning. Att knyta 
an till nyckelpigor som 
också är skalbaggar.  
Att fråga hur man kan 
veta att det är en 
skalbagge… står det i 
boken? 

Att lyssna på barnen 
och ta vara på deras 
upptäckter och förslag 
på likheter och 

skillnader.      (f) 
Att låta barnen 
sortera det vi hittar i 
olika burkar med lupp. 
Att använda 
begreppen rätt. Att be 
barnen räkna ben och 
av det räkna ut om 
det är ett spindeldjur 
insekt eller ett 
blötdjur.  

Att ta vara på 
tillfällen när barnens 
tankar om t ex 
fångstplats, 
småkrypens mat 
eller djur som äter 
småkryp kommer på 
tal. Att tillsammans 
hålla utkik efter 
spindelnät . 

7 Hur tar vi reda 
på barnens 
förståelse 
omkring detta? 

Barnintervju 
Video- och ljud- 
dokumentation 

Barnintervju 
Video- och ljud- 
dokumentation 

Barnintervju 
Video- och ljud- 
dokumentation 

Barnintervju 
Video- och ljud- 
dokumentation 

Barnintervju 
Video- och ljud- 
dokumentation 

Tabell 2. Visar hur PaP-eR 1 och PaP-eR 2 hänvisar till olika delar av CoRe-

dokumentet. Pilarna visar vilka aspekter i CoRe-dokumentet som diskuterats 

och som dokumenterats i PaP-eR 1 och PaP-eR 2. 

PaP-eR 1: Småkryp i regn PaP-eR 2: En grön bärfis! 
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3.2 Om vad och hur samtalar barn och förskollärare? 
 

 

I detta avsnitt beskrivs resultatet av den analys som gjordes avseende de samtal som fördes 

mellan barnen och mellan barn och förskollärare under genomförandet av aktiviteterna och 

vid de efterföljande reflektionerna. På så sätt blir det synligt vad barn och förskollärare 

pratade om och hur detta kommunicerades. Vid analysen hittades två huvudteman avseende 

vad man pratade om, Tema Småkryp och Tema Arbetssätt och i dessa två vardera tre 

underteman. Först presenteras ett huvudtema med underteman och vad dessa objekt för 

lärande handlar om. Därefter presenteras hur detta kommunicerades d v s lärandets akt för 

huvudtemat som helhet. Antalet utsagor fördelat i antal för olika lärandets akt i Tema 

Småkryp och Tema Arbetssätt visas i tabell 3. Här visas också fördelningen i antal mellan det 

som sägs av förskollärare och det som sägs av barn. Avsnittet avslutas med ett sammandrag 

av de barnintervjuer som gjordes. 

 

 

 

3.2.1 Tema Småkryp – lärandets objekt 
 

I temat Småkryp kan utläsas tre olika underteman. Ett av dem är Småkrypens beteende och 

avser samtal där barn och förskollärare beskriver och frågar sig om vad småkrypen gör, t.ex. 

om de flyger eller kryper och vad de äter. Ett annat undertema är Småkrypens utseende. Dessa 

samtal handlar om storlek, färg och anatomi. I det tredje temat Småkrypens benämningar 

visas samtal där barn och förskollärare benämner småkrypen på olika sätt. Det kan vara som 

fluga eller spindel men också mer specifikt som grön bärfis eller buskvårtbitare. Det 

förekommer också att barnen hittar på egna benämningar.  

 

 

 Småkrypens beteende 

 

Under aktiviteterna handlar samtalen oftast om det som fångas i håvarna. Särskilt under den 

första aktiviteten riktar pedagogerna uppmärksamheten mot om småkrypen kan flyga eller 

inte. Detta får ju betydelse för hur man hanterar håvar och burkar. Förskollärarna säger t. ex.: 

”Vet ni vad, jag hittade något som flyger jag”. Vid ett tillfälle diskuterar barnen sinsemellan 

om alla insekter kan flyga eller inte: 

 
Victor: Men alla insekter kan flyga! 

B: Inte alla! 

B: Inte alla kan flyga 

Victor: Joo 

    

När man vid det första reflektionstillfället tittar på bilder av småkrypen riktar en av 

förskollärarna uppmärksamheten mot att man inte lyckades fånga så många småkryp i 

regnvädret. Barnen förklarar det med att småkrypen inte ville och att ”Insekterna dom va på 

utflykt” eller ”Dom va hemma hos sig”. En annan förskollärare problematiserar det faktum att 

sniglar har noll ben, och hur de då tar sig fram. Mio svarar: ”Dom glider fram”. 
 

Under den andra aktiviteten som även innebär att söka i böcker kommer barn och 

förskollärare in på vad vårtbitaren äter, hur den spelar eller knäpper och hoppar. Man hittar 

också en bärfis. Det visar sig att Milla redan vet vad en bärfis gör: ”Bärfis luktar mycket för 

han fiser så”.  
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 Småkrypens utseende 

 

När småkrypens utseende utgör fokus i samtalen handlar det ibland om storleken på det kryp 

man hittar, men ofta om anatomin och då främst om vingar och ben. Förskollärarna riktar 

uppmärksamheten eller problematiserar vid tre olika tillfällen omkring hur man kan veta att 

det är en spindel och hur många ben en spindel har. Vid det första reflektionstillfället tittar 

man på bilden av den spindel som ett av barnen fångat. Förskolläraren frågar barnen hur de 

kunde veta att det var en spindel. Mio hörs knappt, men uppmärksammas till slut: ”Jag tror 

att det är en spindel för att den har många ben ”. 

 

Småkrypens utseende blir också viktigt att iaktta när de ska artbestämmas. Då får man 

användning för begrepp som bak, fram, spetsig, rund, randig, brunaktig, lång, kort, stor, liten, 

lika, olik. Innan man kommer fram till att det är en bärfis man fångat försiggår ett långt samtal 

där bokens bilder och fakta jämförs med krypet i burken. Lisa frågar t.ex. ”Hade den sån där 

spetsig rumpa, spetsig bak? och Rasmus svarar: ”Den var liksom rund… ja den där!” (pekar i 

boken).  
 

Vid det andra reflektionstillfället lever sig barnen också in i hur det kan vara att ha öron vid 

knäna som vårtbitaren:  

  
Milla: Tänk om jag hade örat här,  

Victor: Och jag med 

Emil: Och jag med.. 

Hanna: Ja med 

 
 

 Småkrypens benämningar 

 

Under den första aktiviteten benämns småkrypen som insekt, kryp, spindel, fluga, och snigel 

vid ett flertal tillfällen. Barn och förskollärare ropar till varandra vad de fångat i sina håvar. 

Vid reflektionstillfället uppstår en diskussion om vad som visas på en av bilderna. En av 

förskollärarna undrar varför Rasmus tror att det är en skalbagge. Rasmus söker då bekräftelse 

hos Emil. 
Rasmus: Emil, Emil… visst är det en skalbagge? 

Emil: Jag tror nog att det är en nyckelpiga 

 

Under den andra aktiviteten med efterföljande reflektion kommer många fler olika 

benämningar till uttryck. Då söker man i böcker och detta ger barn och förskollärare många 

nya begrepp och namn på småkryp. Förskollärarna nämner i sökandet förutom bärfis bl.a 

också nätvinge, flikfly, mal, allmänt nässelmott och harkrank. Barnen hittar också på egna 

benämningar och flitigast och snabbast att pröva sig fram är Rasmus. Milla nämner att det kan 

vara en bärfis man fångat och Sara förundras över det roliga namnet.  

 
Milla: Jag tror det är en bärfis! 

Sara: Bärfis! (skratt) 

Milla: Jag tror det är en grön bärfis! 

Sara: Grön bärfis! 

  (…) 

Rasmus: En fisinsekt 

FL: En fisinsekt? 

Milla: Nä jag tror det är en bärfis 
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Andra benämningar som alla kommer ur Rasmus mun är ”pappamalar och mammamalar” 

(avseende att malarna ser olika ut), ”flygkryp”, ”bäbisbärfisar och pappabärfis” samt 

”hopphoppa”. Barnen lär sig att det är en vårtbitare de fångat. Men det är svårt att säga: 

 
FL: Är det nån som kommer ihåg vad den hette? 

Ska jag leta reda på den igen? 

B: Ja 

FL: Bu.. busk.. buskvårt… 

Sara: …bitare! 

Karin: Buskvårtbitare! 

  

 

 

 

 

 

3.2.2 Tema Småkryp – lärandets akt  
 

 
Genom att rikta uppmärksamheten 

 

Inom Tema Småkryp är det både barn och förskollärare som riktar uppmärksamheten. Det 

skiljer sig dock mellan vad de riktar sin uppmärksamhet mot. Förskollärarna riktar 

inledningsvis sin uppmärksamhet mot om småkrypen flyger: ”Här har jag någonting som 

flyger tror jag, eller vad kan det här vara, den har vingar!” eller ”Den här skalbaggen, ser 

den ut att kunna flyga?”. Detta tar barnen efter i viss utsträckning, men de riktar under 

håvandet sin uppmärksamhet främst mot vad de fångat: ”Jag fick en fluga!” eller ”En liten 

unge!” eller ”En snigel!” Hela 15 gånger riktar barnen uppmärksamheten mot och benämner 

det som fångats jämfört med tre för förskollärarna. Förskollärarna riktar också 

uppmärksamheten mot småkrypens utseende när de ber barnen beskriva dem. Sju gånger 

riktar de uppmärksamheten mot småkrypens färg och tio gånger mot småkrypens ben, eller 

hur man ser att det är en spindel: ”Hur kunde du veta att det var en spindel?”. Barnen tar 

aldrig initiativ till dessa uppmärksamhetsinriktningar. De riktar istället sin uppmärksamhet 

mot om småkrypen har vingar och om de är små eller stora:  

 

Både barn och förskollärare riktar också uppmärksamheten mot vad småkrypen gör, d v s 

deras beteende förutom att de flyger. Vid håvningen riktar barnen uppmärksamheten mot det 

som händer här och nu: ”Min kan flyga” eller ”Det är en spindel som klättrar”. Vid 

reflektionerna omkring bilderna, däremot riktas barnens uppmärksamhet också mot sådant de 

upplevt tidigare eller hur saker ligger till rent allmänt. När skalbaggarnas vingar kommer på 

tal riktar ett barn uppmärksamheten mot hur skalbaggarna låter när de flyger: ”De låter så här 

bmmm”. Bilden på sniglarna hjälper en förskollärare att rikta uppmärksamheten mot ett 

samband i naturen: ”Hur kunde det komma sig att vi hittade sniglar i går då?”. När man 

undersöker småkrypen i burkarna riktar Victor uppmärksamheten mot vad som skulle hända 

om man släppte ut småkrypen inomhus: ”Om vi släpper ut dom här inne då kan dom nypa 

oss”.  

 

 

 

Genom att problematisera 

 

Det är förskollärarna som står för de allra flesta av de problematiseringar som görs. I 

materialet finns 24 problematiseringar som förskollärarna står för och tre som görs av barnen, 
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vilket också visas i tabell 3. Nästan alla problematiseringar görs vid reflektionerna efter 

aktiviteterna. Av förskollärarnas problematiseringar börjar nio av dem med ”Varför”. Ett 

exempel är ”Varför tror du att det är en skalbagge?”. Det faktum att den första håvningen gav 

många sniglar problematiseras av förskollärarna flera gånger, t ex: ”Hur kunde det komma sig 

att vi hittade sniglar igår då?”. Problematiseringar som uppmanar barnen att använda sin 

fantasi förekommer ibland, och när man kommer fram till att sniglarna har noll ben så frågar 

Eva: ”Hur tar dom sig fram då?”. Frågan ”Var tror ni dom var då?” lockar också baren att 

använda sin fantasi för att fundera omkring var många av småkrypen höll hus när det regnade. 

När vårtbitarens öron kommer på tal så problematiserar Alva: ”Tänk om ni hade öronen här 

nere!”. Detta spinner barnen vidare på: ”Tänk om jag hade örat här!” Förskollärarna 

problematiserar också för att locka barnen att titta efter något särskilt. Ett exempel är då man 

tittar på bilden av en skalbagge och Eva frågar: ”Den där skalbaggen, ser den ut att kunna 

flyga?”.  

 

Av barnens problematiseringar är det ingen som förskollärarna bygger vidare på. Milla 

funderar över bärfisen: ”Är det därför dom sprutar gegga eller vad det är?”. Denna fråga 

besvaras visserligen kort, men tillfället tas inte att samtala vidare omkring detta. Vid ett 

tillfälle då förskolläraren Lisa läser i boken att vårtbitaren spelar i augusti försvinner Mios 

fråga i sorlet av andra barn och förblir därför obesvarad. Han frågar: ”Varför spelar den i 

augusti?”.  

 

 

Genom att svara på frågor 

 

Det är barnen som svarar på förskollärarnas frågor (tabell 3). Svaren styrs alltså av vad 

förskollärarna frågar, och ibland är detta problematiseringar. Ofta svarar flera barn på samma 

problematisering, och förskollärarna ställer också följdfrågor. Två tredjedelar av barnens svar 

inom detta tema är svar på produktiva frågor. Det finns då inget förväntat eller ”rätt” svar. 

Förskollärarna vill att barnen ska titta, räkna eller upptäcka olika saker, men ställer alltså ändå 

en hel del improduktiva frågor. Detta hanteras dock av barnen själva, genom att de t.ex. 

räknar benen på spindeln innan de svarar på den egentligen improduktiva frågan ”Hur många 

ben har en spindel?” Frågor om småkrypens namn är improduktiva frågor, och barnen svarar 

då först efter att någon av förskollärarna hjälpt dem på traven genom att uttala den första 

delen av namnet. 

 

 

Genom att uppmana till handling 

 

De uppmaningar till handling som ges i detta tema innebär i de allra flesta fall att någon vill 

att de andra ska titta eller kolla på något särskilt. Förskollärarna står för 11 av de totalt 15 

uppmaningarna till handling inom temat. ”Titta, här står det öra…” säger Alva när boken är 

uppslagen med en bild på vårtbitaren. ”… titta nåt som är grönt har jag fått!” säger Lisa ute 

vid håvningen. Victor uppmanar dock till en annan handling då han säger: ”Vi måste släppa ut 

dom”.  
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3.2.3 Tema Arbetssätt – lärandets objekt 
 

För att beskriva vad samtalen i temat Arbetssätt kretsar kring har tre underteman identifierats. 

I undertemat Håva och lägga i burk handlar samtalen om själva håvandet, att fånga 

småkrypen och att få ner dem i burkar. I undertemat Undersöka handlar samtalen eller de 

enskilda utsagorna om att titta, se, räkna eller helt enkelt att vänta på sin tur för att sedan titta. 

I det tredje undertemat Använda böcker visas vad barn och förskollärare säger om att använda 

böcker för att artbestämma småkrypen.  

 

 

Håva och lägga i burk 

 

Mycket av samtalen under själva aktiviteterna rör detta undertema. Barnen lär sig att göra rent 

håven innan de börjar. Lisa säger: ”Vet ni hur man gör när man ska ta bort skräpet, den ska 

va så, så vänder man den ut och in” . Barnen svarar: ”Min är ren!”. 

 

Förskollärarna riktar uppmärksamheten tre gånger mot hur man gör för att hålla för håven så 

att inte småkrypen flyger ut och hela sju gånger mot att lägga småkrypen i burk, kanske 

eftersom det är främst det som barnen behöver hjälp med. Barnen däremot riktar främst sin 

uppmärksamhet mot att fånga och hur man drar håven i gräset. Den första gången en 

förskollärare riktar uppmärksamheten mot att lägga småkrypen i burkar berättar hon tydligt 

varför hon vill det: 

 
FL: Vet ni vad jag hittade nåt som flyger jag, så jag måste hålla för, (visar) vet ni vad jag 

skulle vilja göra? Jag skulle faktiskt vilja lägga den här i en burk tror jag, så jag har den 

kvar, för låter jag den vara… öppnar jag här nu så flyger den sin iväg. 

 

Barn och förskollärare hjälper varandra att få över småkrypen i burkar. Men det är inte alltid 

som det går bra. 

 
FL: Titta tror du vi kan få i den i den här 

FL: Nä vad hände?, Det var nåt som fladdrade ur! 

 

Under den andra aktiviteten får Rasmus visa och hjälpa en av förskollärarna: 

 
Rasmus: Alva, Alva, vet du hur man ska göra när dom… när dom inte ska åka ut? Så här! 
  

 

  

Undersöka 

 

Detta undertema kan främst utläsas när barn uppmärksammar varandra på sin fångst och när 

barn och pedagoger ser närmare på småkrypen för att artbestämma dem. Dessa samtal visar 

hur barn och förskollärare tittar, kollar, visar, räknar, jämför eller uppmanas att vänta på sin 

tur för att sedan få titta. Eva uppmanar barnen att skicka runt burken så att alla ska få se: 

”Skicka runt burken ni så kan alla få titta, det var nästan lättare att titta uppifrån, det vart så 

immigt på glasrutan” och ”Vänta få se, låt Mio titta också, så kan Mio skicka vidare”. 

Rasmus uppmanas att undersöka ett kryps färg och berätta vad han ser:  
 

Rasmus: Den är brun 

FL: Brunröd? 

Rasmus: Aktig brun 

FL: Ja brunaktig, ja 
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Här jämför Karin en bild i boken med spindeln hon fångat och Rasmus erbjuder sin hjälp: 
  

FL: Karin ska du se spindeln också. Om du tittar på spindeln och tittar på den här bilden är 

dom där två lika? 

Karin: Näe 

Mio: Joo 

Victor: Näe 

Rasmus: Jag är jättebra med spindlar jag så jag kan… 

FL: Ja då ska du få titta sen om du är jättebra på spindlar om du tycker dom är lika 

     

   

 

Använda böcker 

 

Detta tema förekommer endast under den andra aktiviteten och vid efterföljande reflektioner. 

Förskollärarna säger ”det står här…” eller ”jag läste…” De använder sig sju gånger av 

uttrycket ”det står här”. Barnen deltar i sökandet genom att peka och föreslå vilket småkryp 

som är likt och säger då ”Nej den var inte såe!” eller ”Kanske den!” En av förskollärarna 

introducerar det hela, och Victor vill sätta igång genast: 

 
FL: Ja, jag fick den i min håv och jag vet inte riktigt vad det är så jag måste nog använda en 

sån här bok och titta i, titta på vad det kan tänkas vara, eftersom jag inte vet 

Victor: Kan kolla i den här (tar fram boken) 

FL: Tycker du jag ska kolla i den? Tycker du jag ska kolla på en gång eller går det bra om vi 

kollar när vi kommer hem? 

Victor: Du kan kolla på en gång! 

 

Genom att berätta vad hon gör får Lisa barnen med på noterna: 

 
FL: Det står sidan 39, vad bra att man kunde titta så här i boken, …. 39 då måste vi se en trea 

och nia ska vi ha tag i här…. Aha 

B: Aha 

FL: Nu ska vi se då….  

B: Aha 

 

När man tillsammans söker efter en spindel i boken använder förskolläraren uttrycket ”jag har 

slagit upp det här med spindlar i den här boken…” Rasmus blandar kanske ihop uttrycken 

’hittat’ och ’slagit upp’ när han säger: ”Fröken, där har jag hittat upp en… en spindelbok”. 

Barnen föreslår vid flera tillfällen att man ska använda fler böcker: 

 
 B: Mm, men då får vi väl byta en till bok då!  

FL: Ska vi titta i nån mer bok, ja det var ingen riktigt som stämde 

(…) 

Victor: Varför går inte vi och lånar böcker? 

FL: Ja det kan vi faktiskt göra 
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3.2.4 Tema Arbetssätt – lärandets akt 
 

 

Genom att rikta uppmärksamheten 

 

Inom Tema Arbetssätt är det främst förskollärarna som riktar uppmärksamheten. Under själva 

aktiviteterna då man håvar riktar förskollärarna uppmärksamheten mot hur man håller för 

håven och hur man får ner småkrypen i burkar. Barnen riktar uppmärksamheten mot att man 

fångat, fått eller inte fått. Det är också förskollärarna som riktar uppmärksamheten mot att 

undersöka småkrypen mer noga genom att titta, kolla, räkna eller jämföra. Även när det gäller 

att använda böckerna är det nästan bara förskollärarna som ändrar uppmärksamhetsinriktning 

i takt med att de söker i boken. Barnen är med och tittar, men enda gången när de själva 

ändrar uppmärksamhetsinriktning är när de föreslår att man ska byta bok eller gå och låna 

böcker.  

 

 

Genom att problematisera 

 

Inom detta tema förekommer nästan inga problematiseringar. Vid ett tillfälle då det gäller att 

få ner ett småkryp som flyger i en burk frågar en av förskollärarna ”Hur ska jag göra för att få 

den i den här då Rasmus tror du?”  

 

 

Genom att svara på frågor 

 

Även inom detta tema är det barnen som svarar på frågor, men en tredjedel av de svar som 

uttrycks kommer dock från förskollärarna. Av de svar på frågor som barnen ger är hela 14 av 

19 endast ”ja” eller ”nej” (”näe”). De vuxna svarar också ja eller nej, men tillägger också ofta 

något mer, som ”Nej, vi hann inte räkna benen på den”.  

 
 

Genom att uppmana till handling 

 

Det är förskollärarna som står för 22 av de totalt 28 uppmaningarna till handling inom detta 

tema (tabell5). Under aktiviteterna förekommer det t ex att förskollärarna uppmanar barnen 

till olika handlingar som har med håvandet att göra eller att få över småkrypen i burkar. ”Ska 

vi kolla då hur man gör” eller ”…kom ska vi se om vi får över dom i burk då… ”. 

Förskollärarna uppmanar också barnen att skicka runt burkarna till varandra: ”Skicka runt 

burken ni så kan alla få titta…” och att de ska titta eller kolla: ”Nu får vi titta…” Barnen 

uppmanar också varandra till handling: ”Nu kan vi gå och fånga lite mer!”. När pedagoger 

och barn försöker artbestämma småkrypen uppmanar ett barn de andra att ”Inte öppna locket, 

öppna inte locket!”.  
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Tabell 3. Antalet utsagor för förskollärare (FL) och barn (B) inom lärandets objekt, d v s vad 

man samtalade om fördelat på Tema Småkryp och Tema Arbetssätt, och hur detta 

kommunicerades d v s de fyra olika lärandets akt. 

 

Hur kommunicerar barn och förskollärare? 
 

 

Lärandets akt 

Lärandets objekt 

Tema Småkryp 

FL / B 

Tema Arbetssätt 

FL / B 

Genom att rikta 

uppmärksamheten 

55 / 43 43 / 21 

Genom att problematisera 

 

24 / 3 1 / 0 

Genom att svara på frågor 

 

1 / 76 8 / 19 

Genom att uppmana till 

handling 

11 / 4 22 / 6 
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3.2.5 Barnintervjuer  
 

Före var och en av de två aktiviteterna genomfördes korta enskilda intervjuer med barnen för 

att undersöka hur de tänkte och vad de kunde uttrycka omkring det arbetslaget ville att de 

skulle få uppleva eller lära sig. Dagen efter den sista aktiviteten intervjuades barnen en tredje 

gång för att eventuellt kunna se att de lärt sig något. Samtliga intervjuer finns i bilaga 6. 

Bilaga 5 visar några av frågorna från intervju 2 och 3 och hur de sex barn som deltog i båda 

aktiviteterna svarade. Frågorna i tabellhuvudet utgjorde inledningen på ett samtal, men 

behövde ofta kompletteras med följdfrågor för att barnen skulle berätta mer. Barnens svar kan 

man se som ögonblicksbilder av deras tänkande och förmåga att uttrycka sig.  

 

 

Intervju 1: Alla kan spindel 

 

Vid den inledande intervjun (bilaga 6) visade det sig att ingen av de nio barnen hade fångat 

småkryp förr. Fem av barnen svarade på frågan om det är något du skulle vilja veta om 

småkryp. De olika svaren var ”Om vi får någon”, ”Spännande att veta vad vi får”, ”Om dom 

kan krypa eller simma”, ”Om flugor” och ”Varför finns det myggor”. På frågan om man får 

göra hur man vill med småkryp svarade ett barn ”Nej de kan bitas” och ett annat barn ”Nej… 

jag tror man får panga dom”. De svar barnen gav på frågan om vilka djur de trodde vi skulle 

hitta i gräset var myror, smågrodor, gräshoppor, trollsländor, flugor, myggor, en säck, 

elefant, fjäril och insekter. När de fick se svart-vita bilder på spindel, fluga, bärfis och 

gräshoppa kunde sju av de nio barnen peka rätt och säga fluga och alla kunde peka rätt och 

säga spindel. Endast en av dem kunde identifiera bärfisen, men fyra av barnen benämnde den 

som skalbagge alternativt nyckelpiga, vilket kan ses som relevanta svar utifrån den svart-vita 

bilden.  

 

 

Intervju 2: Sniglar trivs i regn 

 

Vid barnintervjun inför den andra aktiviteten fick barnen frågan hur de tror man kan göra för 

att få veta mer om hur skalbaggar ser ut (bilaga 5 och 6). Ett barn svarade att han kunde 

använda datorn, ett annat barn visste ett TV-program som handlar om djur, och ytterligare ett 

barn visade med rörelse att man kan håva och sa att ”man kan stoppa dom i burkarna också”. 

På frågan ”Hur gör du för att se om det är en insekt eller ett spindeldjur?” svarade två av de 

sex barn som presenteras i bilaga 6 även här att de kan lägga småkrypet i en burk och titta på 

det. Tre av barnen förklarade att de kunde se att det var en spindel genom att titta på benen. 

En av dem svarade dessutom att den har många ben, och en annan av dem svarade att den har 

åtta ben. Frågan ”Vilka småkryp tror du är ute i gräset idag?” med följdfrågan ”Hur kan det 

komma sig?” (bilaga 6) utvecklades i de flesta fall till ett samtal om vad vi hittat många av 

förra gången vi håvade, och hur det kunde komma sig. Sju av de åtta barnen som intervjuades 

nämnde något om sniglar och sex av dem kopplade ihop dem med regnvädret.  

 

 

Intervju 3: Fyra på varje sida 

 

Dagen efter den andra aktiviteten intervjuades barnen en tredje gång. På frågan ”Hur kan du 

se att det är en spindel?” (bilaga 5) svarade fem av de sex barnen som varit med vid båda 

aktiviteterna genom att beskriva benen på spindeln på något sätt, t ex. ”dom har lika ben”, 

”dom har åtta ben” eller ”därför att dom har så här och så här och så här och så här” 
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(samtidigt som rörelser gjordes med händerna). Man kan se att tre av barnen visar att de vet 

mer omkring hur man ser att det är en spindel vid intervju 3 jämfört med vid intervju 2 (bilaga 

5). På frågan ”Hur skulle du göra ifall du hittade något kryp som du inte visste vad det var, 

och så ville du veta det?” svarade några av barnen först att de skulle prata med mamma eller 

med en fröken. Ett barn sa att hon skulle släppa ut dom. Först efter ledande frågor då barnen 

uppmanades att berätta hur vi gjorde vid den andra aktiviteten, kunde de säga något om att vi 

använt en bok. Barnen fick också se bilder på småkryp och tala om ifall de kände igen någon. 

De sex barn som hade varit med under båda aktiviteterna kände alla igen spindeln och 

sniglarna. Tre av dem kände igen och benämnde humlan rätt, men två benämnde den bi eller 

geting. När det gällde bilderna på bärfisen och vårtbitaren behövde de flesta barnen hjälp på 

traven med första delen av namnet för att sedan fylla i resten (bilaga 6) 

 

 

3.2.6 Sammanfattning 
 

De lärandeobjekt som kommer till uttryck vid aktiviteter och reflektioner handlar om att det 

finns småkryp som flyger och de som inte gör det. Andra lärandeobjekt som blir synliga är att 

sniglarna trivs i regnväder, att spindlar har åtta ben och att det finns bärfisar och vårtbitare. 

Andra viktiga lärandeobjekt som visar sig är hur man håvar och lägger över småkrypen i 

burkar samt att man kan hitta namnen på småkrypen och lära sig mer om dem genom att 

använda böcker.  

 

Lärandets akt kan beskrivas med att både förskollärarna och barnen riktar uppmärksamheten 

mot lärandeobjekten, även om det är förskollärarna som står för de allra flesta 

uppmärksamhetsinriktningarna. Förskollärarna riktar uppmärksamheten mot hur man håvar 

och lägger i burkar och om småkrypen kan flyga, medan barnen riktar uppmärksamheten mot 

vad de fångat, på så sätt att de benämner småkrypen och beskriver storleken på dem och om 

de har vingar. Förskollärarna riktar också uppmärksamheten mot att barnen ska titta och 

undersöka småkrypens anatomi och färg.  

 

Det är förskollärarna som problematiserar och ställer frågor, och av det följer att det är barnen 

som svarar. De allra flesta problematiseringar och svar på frågor finns inom temat Småkryp. 

Barnens egna frågor lyser med sin frånvaro eller försvinner på vägen. Det är också främst 

förskollärarna som uppmanar till handling. De allra flesta uppmaningar till handling finns 

inom temat Arbetssätt och innebär att förskollärarna vill att barnen ska titta på något särskilt 

eller göra något som har med själva håvandet att göra.  

 
Barnintervjuerna visar att barnen har fått en erfarenhet av att man kan lägga småkrypen i en 

burk för att kunna titta på dem närmare. Tre av barnen visar att de vet mer vid intervju 3 än 

vid intervju 2 om hur man ser att det är en spindel. De svarar att spindlar har många ben, fyra 

på varje sida, eller åtta ben. Svaren på frågan omkring hur man kan ta reda på mer om hur 

skalbaggar ser ut visade vid intervju 2 att inga barn då kom att tänka på att man kan titta i 

böcker. Först efter ledande frågor vid intervju 3 då barnen uppmanades att berätta hur vi 

gjorde vid den andra aktiviteten, kunde de säga något om att vi använt en bok. Barnen kunde 

innan aktiviteterna benämna några småkryp, men efter den andra aktiviteten behövde de 

fortfarande hjälp på traven för att benämna bärfis och vårtbitare.  
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3.3 Förskollärarnas upplevelse av arbetssättet 
 

 

Detta avsnitt utgör en sammanställning av förskollärarnas uppfattningar omkring arbetssättet. 

Dessa uppfattningar kom fram dels vid den tredje arbetslagsträffen, dels vid en kort 

utvärderingsträff utifrån en enkät, och dels genom skriftliga svar på några kompletterande 

frågor. Enkäten inklusive de kompletterande frågorna visas i bilaga 7. 

 

 

3.3.1 Att arbeta med pedagogisk dokumentation 
 

Även om detta projekt endast gett en kort inblick i att arbeta med pedagogisk dokumentation 

är förskollärarna positiva till detta sätt att arbeta, d v s till att filma, spela in ljud och reflektera 

omkring dessa inspelningar. Förskollärarna menar att man kan titta på dokumentationen flera 

gånger och upptäcka någonting annat nästa gång eftersom man tittar med andra ögon. Om det 

är något man vill ta reda på t ex om alla var med, så kan man gå tillbaka och se hur det 

verkligen var och på så sätt se mycket mer än vad man normalt hinner med. ”Man får en 

tydligare bild och det blir lättare att gå tillbaka och återknyta”. Förskollärarna såg det som 

mer givande att använda bilder vid reflektionerna med barnen, eftersom man då kan prata med 

barnen om den valda bilden så länge som det finns intresse. De hinder man ser är att få tiden 

att räcka till för reflektioner i arbetslaget. En annan eventuell begränsning kan vara att man 

inte har kunskap för att hantera filmer och ljudinspelningar i datorn.  

 

 

3.3.2 Att arbeta med särskilda frågor i ett CoRe-dokument 
 

Genom att arbeta med viktiga frågor i ett CoRe-dokument ser förskollärarna det som möjligt 

att utveckla ett naturvetenskapligt tema eller projekt på ett bättre sätt än vad som är möjligt 

när man inte ställer sig dessa frågor. ”Det är bra för att man får tänka igenom arbetssätt och 

frågemetodik innan, det får en att reflektera”. Förskollärarna menar att man oftast inte gör 

det. Man kanske har en gemensam tanke, men det blir bara lite på ytan. Genom detta 

arbetssätt får man möjlighet att reflektera så att alla i arbetslaget jobbar åt samma håll. En 

annan kommentar var: ”Det här är inte luddigt!” Genom att man har tänkt tillsammans så kan 

man genomföra aktiviteter med samma tanke i utgångsläget. ”Annars hänger det lite mer i 

luften”. Med hjälp av detta redskap kan arbetssätten utvecklas och ”man känner sig mera 

nöjd”. På längre sikt kan man ”synliggöra och kringgå svårigheter på planeringsstadiet”.  

Oftast är det förskollärarna som bestämmer vad man ska starta med, och sen får man se vad 

det kommer för stickspår ifrån barnen. Förskollärarna menar att om barnen intresserar sig för 

ett stickspår så kan man ställa sig de här frågorna igen utifrån barnens nya intresse.  

 

Man ser inga egentliga hinder att använda sig av detta arbetssätt mer än att man till en början 

är ovan. Med en lagom mängd frågor att ta ställning till och genom att öva sig i arbetssättet 

menar man att det går att klara det tidsmässigt.  
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3.3.3 De viktigaste frågorna i CoRe-dokumentet 
 

Förskollärarna menar att det gäller att ha genomtänkta frågor att utgå ifrån och inte för många. 

En viktig fråga är vad vi vill få ut, d v s vad barnen ska få möjlighet att uppleva eller lära sig. 

Man ser det också som viktigt att fråga sig vad man tror eller vet om barnens tänkande 

omkring ämnet eller aktiviteten, och hur man ska få barnen intresserade. Här tillkommer 

också att ta ställning till om barnen verkligen är intresserade av det man vill att de ska vara 

intresserade av, och vad man ska gå vidare med av de intresseområden som barnen själva 

visat. Frågan om vilken metod och strategi som ska användas är nödvändig att ställa sig, 

eftersom den handlar om vad och hur vi kan göra. Frågorna om ”vilka svårigheter det kan 

finnas” och ”vilka andra faktorer som kan påverka lärandet” menar man kommer in då man 

diskuterar metod och strategi. CoRe-dokumentets sista fråga om hur vi tar reda på barnens 

förståelse upplevs otydlig, och vid diskussionen framkommer att den fråga man egentligen 

behöver ställa i förskolan är ”hur vi tar reda på barnens lärande” eller ”hur barnens lärande 

ska dokumenteras”. Detta skulle kunna sätta fokus på hur man kan arbeta med barnens egen 

dokumentation av ett visst innehåll.  

 

De frågor man ser som viktigast och som skulle kunna utgöra ett CoRe-formulär för ett 

arbetslag i förskolan är alltså: 

 

1. Vad vill vi att barnen ska uppleva/lära sig? 

2. Vad vet vi om barnens tänkande omkring detta? 

3. Hur ska vi göra barnen intresserade av detta? Hur ska vi ta hand om barnens 

intresseområden? 

4. Vilken metod och strategi vill vi använda för att lära barnen detta? 

5. Hur tar vi reda på barnens lärande omkring detta? / Hur ska barnens lärande 

dokumenteras? 
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4 DISKUSSION 
 

Resultaten visar att ett arbetslag i förskolan kan använda CoRe-dokumentet som redskap i 

första hand för att planera en aktivitet och för att sätta ord på sitt ämnesdidaktiska tänkande 

just inför denna aktivitet. Arbetslaget genomförde och vidareutvecklade momentet småkryp 

med hjälp av CoRe-formuläret. De diskussioner som fördes utifrån de ämnesdidaktiska 

frågorna gav arbetslaget en gemensam bild av vad som var viktigt för barnens lärande. De 

framtagna aspekterna av att ”undervisa” eller ge upplevelser i ämnet hade betydelse för 

genomförandet av aktiviteten. Genom att ta del av film- och ljuddokumentationer och gå 

tillbaka till CoRe-dokumentet kunde arbetslaget sedan reflektera omkring genomförandet. 

Olika delar av CoRe-dokumentet kunde kopplas till erfarenheterna från genomförandet och på 

så sätt beskriva vilka ämnesdidaktiska överväganden förskollärarna gjorde för att ge barnen 

möjlighet till upplevelser och lärande. När man åter ställde de ämnesdidaktiska frågorna 

kunde metod och strategi utvecklas och nästa aktivitet planeras. Resultaten visar att CoRe och 

PaP-eRs tillsammans kan uttrycka mer av förskollärarnas ämnesdidaktiska kunskap och 

överväganden för att genomföra det naturvetenskapliga momentet än vad som hade varit 

möjligt genom att bara berätta hur själva aktiviteten avlöpt. Resultaten visar dock inte hur 

arbetslaget skulle använt detta redskap i ett längre perspektiv d v s hur man hade använt det 

för att förklara och utveckla sin praktik med skilda innehåll och med skilda mål.  

 

Nedan följer en kort metoddiskussion och därefter diskuteras undersökningens resultat och 

dess betydelse för förskolans verksamhet.  

 

 

4.1 Metoddiskussion 
 

Användandet av planeringsredskapet prövades under en mycket begränsad tid. Detta kan 

jämföras med Loughran m.fl. (2011) som undersökte hur en grupp lärare utvecklade sin 

ämnesdidaktiska kunskap genom att pröva CoRe och PaP-eRs under en tvåårsperiod. Man 

ägnade då flera veckor åt att planera ett moment och skapa ett CoRe-dokument. Jag ser ändå 

att denna undersökning prövat planeringsredskapet på ett autentiskt sätt kanske också främst 

genom att det genomförts under en kort period och i ett för pedagoger och barn nytt ämne.  

 

 

Validitets- och reliabilitetsaspekter 

 

Genom att jag så noggrant som möjligt försökt beskriva miljön och det arbetslag där 

undersökningen utfördes gör jag det möjligt för läsaren att avgöra undersökningens 

generaliserbarhet för den egna verksamheten. Genom att också så noggrant och sanningsenligt 

som möjligt beskriva de metoder och analyser som gjordes, har jag försökt ge en trovärdig 

bild av hur arbetslaget arbetade och hur barn och pedagoger samtalade. De video- och 

ljudupptagningar som gjordes höll god kvalitet för att kunna analysera samtalen både i 

arbetslaget och mellan barn och pedagoger. Dokumentationer i form av CoRe-dokument och 

PaP-eRs justerades och godkändes av de andra i arbetslaget. Min känsla är att pedagogerna 

har varit uppriktiga också när de beskrivit sin upplevelse av arbetssättet. Analyserna av 

samtalen mellan barn och pedagoger gjordes på ett systematiskt sätt och utgick ifrån 

begreppen lärandets objekt och lärandets akt. Utifrån beskrivningen av dessa har jag försökt 

ge en sann bild av vad samtalen handlade om och hur man samtalade.  
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4.2 Diskussion omkring undersökningens resultat 
 

 

 

4.2.1 Arbetslagets användande av planeringsredskapet 
 

 

Fokus på vad vi vill att barnen ska uppleva/lära sig 

 

När man ser närmare på de mål för momentet småkryp som arbetslaget formulerade i CoRe-

dokumentet syns det att man lägger tonvikt på att ge barnen allmänna upplevelser av 

naturvetenskap mer än att de ska lära sig specifikt om småkryp. Det arbetslaget vill att barnen 

ska lära sig har karaktären av övergripande mål för naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan. 

Det första lärandemålet ”Att använda håvar, burkar och luppar” visar en vilja att barnen ska 

få vara aktiva och få vara med om ett arbetssätt. Arbetslaget ser användande av verktyg som 

en viktig aspekt för att barnen ska bli ”naturvetenskapande”. Att samla in något är ju en 

naturvetenskaplig metod som är vanlig i biologisk forskning (Elfström, Nilsson, Sterner & 

Wehner-Godée, 2008), och detta skulle barnen få vara med om. Det fanns alltså ett fokus på 

aktivitet som jag ser det. Pramling Samuelsson och Pramling (2008) beskriver att ”förskolan 

av tradition varit mindre fokuserad på vad barn ska lära sig än på hur barn lär” (s.10). Det är 

vanligt att fokus hamnar på själva aktiviteten utan att man är på det klara med vad det ska leda 

till för kunskaper. Arbetslaget hade också som mål att barnen skulle bli nyfikna. Jag tänker att 

det handlade om att man ville skapa ett intresse och en positiv attityd till naturvetenskap hos 

barnen. Vad själva undersökandet skulle leda till för kunskaper låg ett steg fram.  

 

Inför den andra aktiviteten utvecklade arbetslaget ett av lärandemålen till ett mer snävt sådant. 

”Att få kunskap om natur” utvecklades i CoRe-dokument 2 till ”Att spindeldjur har 8 ben, 

insekter 6 och blötdjur noll. Barnen hade vid det första reflektionstillfället konstaterat att 

spindeln hade många ben och att sniglarna hade noll ben. Därför sågs det som möjligt att lära 

barnen skilja på grupperna spindeldjur, insekter och blötdjur. Resultaten av barnintervjuerna 

och reflektionerna tillsammans med barnen visar dock att barnens lärande av detta inte nådde 

så långt. En orsak kan vara att arbetslaget inte urskiljde spindeldjur från insekter så att det 

blev synligt för barnen. Pramling Samuelson och Pramling (2008) beskriver variationsteorins 

betydelse för att lära barn att urskilja aspekter som är kritiska för att förstå något visst. Detta 

bygger på att de vuxna är medvetna om dessa kritiska aspekter och att man har gjort 

variationsteorin till ”sin” teori. Vid min undersökning användes inte variationsteorin och det 

gjordes inte möjligt för barnen att urskilja begreppet insekt från begreppet spindeldjur. Man 

berättade inte att man kan skilja på dessa grupper. Arbetslaget samtalade dock med barnen om 

hur man kan göra för att se att det är en spindel. Det som var meningsfullt och låg närmast ett 

gemensamt intresse var alltså att kunna observera och räkna ben, inte att observera och räkna 

ben för att bestämma om det är en insekt eller ett spindeldjur. Detta var en tillämpning av 

kunskap, som trots att den fanns som ett mål i CoRe-dokumentet inte gavs någon mening och 

därmed inte fokuserades vid själva aktiviteten.  
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Fokus på varför det är viktigt för barnen att lära sig detta 

 

Varför målen sågs som viktiga dokumenterades i den andra raden i CoRe-dokumentet: 

Barnen ska känna att de kan och att de är delaktiga. Nyfikenheten fungerar som en drivkraft 

och barnen ska få grundläggande positiva erfarenheter av naturvetenskap. Jag ser detta som 

exempel på hur förskollärare har som syfte att barnen ska få uppleva ”emergent science” 

(Siraj-Blatchford, 2001) eller begynnande naturvetenskaplig förståelse. Siraj-Blatchford 

menar att man genom att berätta historien bakom naturvetenskapliga upptäckter, kan ge 

barnen en förståelse för att naturvetenskapen är en produkt av historiskt kollektivt 

överenskomna regler. De tidiga upplevelserna av naturvetenskap handlar om att introducera 

barnen i nya fenomen och verktyg menar författaren, men också att som vuxen vara en 

förebild genom att prata om naturvetenskap och involvera barnen i undersökningar där man 

utforskar tillsammans. Syftet att ge barnen ”grundläggande positiva erfarenheter” skulle också 

som jag ser det kunna innebära att ge barnen en begynnande upplevelse av naturvetenskapens 

karaktär, det som i engelskspråkig litteratur kallas ”nature of science” (Lederman, 2007) eller 

förkortat NOS. Wickman och Persson (2008) beskriver hur naturvetenskapens karaktär eller 

NOS kan vara ett av flera syften som läraren kan ha för ögonen då innehållet i ett moment 

väljs. Författarna beskriver hur naturvetenskapens karaktär bland annat innebär att ge barn en 

kritisk förmåga att bedöma hur säkra naturvetenskapliga resultat är. Jag tolkar Wickman och 

Persson (2008) som att ”nature of science” i förskolan och tidiga skolår kan handla om att 

vänja barnen vid att naturvetenskap inte bara är färdig kunskap utan något som de också 

själva kan bidra till. 

 

Arbetslaget dokumenterade också att syftet med att bli nyfiken på naturen var att detta skulle 

fungera som en drivkraft för att ställa frågor och göra hypoteser. Thulin (2010) menar att 

barnen genom att lösa problem, ställa hypoteser och göra undersökningar anses få uppleva 

naturvetenskapens karaktär. Resultatet visar att momentet inte varade under så lång tid som 

troligen hade behövts för att barnen skulle börja ställa frågor. Arbetslaget reflekterade 

omkring detta och enades om att aktiviteten skulle kunna fungera som en start på något som 

man måste återkomma till fler gånger för att barnen ska börja ställa sig frågor. Utan frågor 

kan man inte heller formulera någon hypotes. Thulin (2010) undersökte barns frågor under en 

naturvetenskaplig aktivitet och kom fram till att barnen ställde fler frågor i slutet av projektet. 

Hon menar att barn behöver komma in i ett kunskapsområde och få upplevelser omkring detta 

innan de kan börja ställa frågor. Min upplevelse av arbete med naturvetenskapliga innehåll 

tillsammans med barn är också att barn ställer fler frågor efter att de fått en konkret 

erfarenhet. Jag tolkar litteraturen som att förmågan att ställa frågor ses som något 

grundläggande för att bli en naturvetare. En förutsättning för att kunna tala om ett 

naturvetenskapligt arbetssätt i förskolan, är alltså att vi tar vara på barnens frågor. Barnen kan 

då uppleva och lära sig en del av naturvetenskapens karaktär genom att de själva blir 

undersökande naturvetare, som tillsammans med andra söker svar och ställer nya frågor. 

 

 

Fokus på barnens tänkande 

 

Den rad i CoRe-dokumentet som fokuserar på barnens tänkande användes för att notera det 

som arbetslaget från början visste om barnens tänkande, men också för att senare, när man fått 

fler erfarenheter kunna tillägga det man fått veta omkring barnens tänkande. På så sätt 

använde man denna rad också för det som filmerna och de transkriberade ljudinspelningarna 

visade av barnens tänkande omkring innehållet.  
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Barnens tänkande är som jag ser det en mycket viktig aspekt som jag som förskollärare måste 

sätta mig in i vid starten av ett naturvetenskapligt moment. En brist jag ser vid genomförandet 

av momentet tillsammans med barnen är att det saknades ett inledande samtal med hela 

barngruppen. Vid ett sådant skulle man kunnat skapa ett gemensamt utgångsläge där alla 

barnens kunskaper och tankar omkring småkryp blivit synliga. På så sätt hade pedagoger och 

barn fått ett gemensamt språk att utgå ifrån och därmed ett bättre utgångsläge för det fortsatta 

lärandet. En annan brist är att barnens kunskap och lärande under momentet inte synliggjordes 

på andra sätt än genom inspelningar av det verbala samtalet. Arbetslaget planerade inte hur 

barnens lärande och tänkande skulle kunna dokumenteras på andra sätt och därmed gavs inte 

heller utrymme för detta vid genomförandet. Detta diskuterades dock vid utvärderingen. 

 

När vi talar om småkryp är min erfarenhet att barn så väl som vuxna slentrianmässigt ibland 

kallar spindlar för insekter och det som egentligen är snäckor för sniglar. Även om jag tänker 

att just dessa begrepp kanske inte är de som skapar de största svårigheterna för barnens 

förståelse av naturvetenskapliga fenomen, så leder det in på ett problem som Osborne (1996) 

beskriver. Han menar att: 
 

(…) barn som lämnas att utveckla sina begrepp på egen hand inte alltid når fram till goda 

vetenskapliga förklaringar. Detta kan i sin tur äventyra värdet av senare undervisning, eftersom 

det verkar som om de invanda tankemönstren stelnar och med åren blir allt omöjligare att ändra 

på (s.106-107). 

 

Jag tänker att det är denna skillnad mellan hur vi till vardags beskriver vår omvärld och hur 

naturvetenskapen beskriver omvärlden som gör att naturvetenskapen ses som svår och 

teoretisk. Enligt Osborne är huvudsyftet med undervisning i naturvetenskap att ”hjälpa 

människor att bättre förstå sin omvärld”. När man som lärare tagit reda på hur barnen tänker 

kan man förstå vilka vardagsföreställningar de har som eventuellt gör det svårare för dem att 

förstå det man vill att de ska lära sig (Andersson, 2011; Mortimer & Scott, 2003; Osborne, 

1996).  Men att skilja vardagsföreställningar från naturvetenskapligt godtagbara idéer kräver 

alltså att jag som lärare är insatt i ämnet. Magnusson m.fl., (1999) menar att även lärare har 

vardagsföreställningar och att man måste kunna mycket i ämnet för att inte stanna vid dessa. 

Genom att skaffa ämneskunskap och dessutom reflektera omkring dokumentationer, tänker 

jag att de kritiska skillnaderna i uppfattning bli synliga för mig. Då kan jag se hur jag ska hitta 

ett sätt att hjälpa barnen att förstå de vetenskapligt godtagbara idéerna.  

 

 

Fokus på metod och strategi 

 

De diskussioner som fördes i arbetslaget omkring metod och strategi för aktiviteterna 

handlade mycket om förhållningssättet till barnen. Dokumentationerna i CoRe-dokumentet 

visar att arbetslaget använder ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Vad man 

kommunicerade till barnen var viktigt och även hur detta skulle gå till. Man ville t ex föregå 

med gott exempel, lyssna på barnens idéer och själva använda begrepp på ett vetenskapligt 

rätt sätt. Resultatet av genomförandet av aktiviteterna och reflektionerna med barnen visar att 

arbetslaget hade de överenskomna strategierna för ögonen och att de samtal som fördes med 

barnen var innehållsfokuserade. Min tolkning är att man genom att diskutera igenom varför 

man vill använda en viss strategi också har lättare att använda sig av denna i praktiken.  

 

Som framgår av tidigare resonemang så dokumenterade arbetslaget ingen speciell strategi för 

att lära barnen att urskilja insekter från spindeldjur. Det syns i dokumentet att man vill ta vara 

på barnens idéer och ”fånga tillfällen”. Att ta med böcker för att skapa tillfällen när dessa 
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kommer till användning var en strategi som gav både barn och pedagoger mersmak för att se 

närmare på småkryp. Jag ser det som att själva aktiviteten att leta i böcker för att eventuellt 

kunna artbestämma gav barnen en anledning att se närmare på småkrypen och observera 

skillnader, likheter, färger och anatomi. Detta är en naturvetenskaplig metod och när 

arbetslaget använde sig av denna blev det meningsfullt att hjälpas åt att fokusera på hur 

småkrypen ser ut. Resultaten visar att förskollärarna genom användandet av böcker kunde 

hjälpa barnen att identifiera detaljer hos småkrypen som var väsentliga för att skilja olika 

arter. Siraj-Blachford (2001) påminner oss om att man ibland lockas att tro att barn genom att 

hålla på med t.ex. sand och vatten automatiskt gör ”upptäckter”. Författaren menar att läraren 

istället måste vara med och ge någon slags instruktion och hjälpa barnet att identifiera det man 

ska titta efter. Även Elm Fristorp (2012) beskriver hur lärare ibland tänker att barnen själva 

ska upptäcka naturvetenskapliga processer bara genom att materialet stimulerar, i tron att 

materialet i sig ger kunskap. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) betonar att 

om barnen ska lära sig att förstå sin omvärld så kräver detta att läraren tar ansvar för att 

barnens medvetande riktas mot målet. Författarna menar bland annat att den vuxne ska skapa 

engagemang för innehållet och göra innehållet synligt för barnen. Min erfarenhet av att t.ex. 

vara ute i skogen med barn är att detta inte alls automatiskt gör att barnen utforskar naturen, 

utan det måste vi som vuxna visa barnen in i. Vi måste ha ett lärandeobjekt för ögonen men 

samtidigt vara lyhörda för när barnen ser andra objekt för lärande och vara så pass insatta i 

naturvetenskap att vi inte är rädda för att då gå vidare med barnens stickspår.  

 

 

 

4.2.2 Arbetslagets upplevelse av planeringsredskapet 
 

Planeringsredskapets utformning 

 

Resultaten visar att förskollärarna ville förändra CoRe-formulärets frågor något för att passa 

verksamheten i förskolan bättre. En fråga som man såg som viktig att diskutera var ”Hur ska 

vi göra barnen intresserade av detta? och Hur ska vi ta hand om barnens intresseområden?” 

Jag tänker att man behöver reflektera omkring dokumentationer för att som pedagog kunna se 

hur barnen skapar mening, men att det också kan handla om att ”fånga tillfället”. Att ta hand 

om barnens intresseområden innebär att lägga märke till barnens associationer, som jag ser 

det. Elfström m.fl. (2008) beskriver med olika exempel hur man kan starta ett 

naturvetenskapligt projekt, och författarna menar då att det handlar om att utgå ifrån barns 

eget utforskande och som pedagog ”lyssna in” vad som intresserar dem. Genom att barnen 

”äger frågan” kan man fånga och behålla deras intresse. Wehner-Godée (2011) skriver ”En 

förutsättning för att komma vidare är att det som väcker barnens intresse är utforsknings- och 

undersökningsbart” (s.120). Hon menar att det är pedagogen som är ansvarig för att det man 

väljer att gå vidare med blir utforskningsbart och att det är i detta val av innehåll som den 

pedagogiska dokumentationen är ovärderlig. Jag tänker att det krävs ämneskunskap för att se 

och lyfta fram vad som intresserar barnen och vad av detta som också är utforskningsbart. 

Genom att ha med en fråga om barnens intresse vid planeringen av ett moment kommer man 

in på frågor som är avgörande för att skapa förutsättningar för att barnen lär sig något.  

 

CoRe-formulärets sista fråga ville arbetslaget byta ut mot ”Hur tar vi reda på barnens 

lärande omkring detta? eller Hur ska barnens lärande dokumenteras?”. Arbetslaget menade 

att man genom att fokusera på denna fråga kan komma fram till hur både barn och pedagoger 

ska dokumentera arbetet. Vilken förståelse små barn har låter sig inte så lätt beskrivas. Men 

som jag ser det så handlar det också om att barnen själva ska kunna se sitt eget lärande och att 
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det därför är viktigt att de själva ges möjlighet att dokumentera ett innehåll på olika sätt t.ex. 

med teckningar, foton och skapande verksamhet av annat slag. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) diskuterar metalärande, eller lärande om lärande, och jag tänker att 

barns egna dokumentationer kan bidra till ett metalärande. I kommunikation omkring 

dokumentationer kan barn bli medvetna om andras perspektiv, och också sitt eget lärande. 

Genom metakognitiva samtal menar författarna att man får barnen att fundera på hur de 

tänker om det de gör och ser, samtidigt som alla barns olika uppfattningar blir synliga för 

dem. I förskolan är det verksamheten som ska utvärderas. De enskilda barnens förståelse ska 

inte värderas. Jag ser det som att det är förändringen av gruppens förståelse av ämnet som 

ändå på olika sätt ska dokumenteras. Man ska sedan använda denna dokumentation för att 

fundera på vad verksamheten bidragit med för att ge barnen förståelse. Genom att tänka 

igenom hur barnens lärande ska dokumenteras får man en plan för hur deras förståelse kan bli 

synlig på olika sätt. Som jag ser det så ryms denna fråga också inom CoRe-formulärets 

ursprungliga fråga ”Hur tar vi reda på barnens förståelse omkring detta?”, men genom 

betoning på dokumentation blir den tydligare för förskolans verksamhet. 

 

Frågan ”Vad vet vi om barnens tänkande omkring detta?” anknyter till den ovan om hur vi tar 

reda på barnens förståelse eller lärande. Om vi inte vet något om barnens tänkande så måste vi 

ju ta reda på detta. Vi behöver ställa oss frågan hur vi inledningsvis ska ta reda på och stödja 

barnens tänkande och göra deras olika tankar synliga för varandra. Ska vi t.ex. samtala om 

vad de olika barnen varit med om tidigare, eller ska vi samtala om en gemensam upplevelse 

av en händelse, berättelse eller kanske en bild eller en dramatisering? Ett sådant samtal skulle 

kunna skapa ett för gruppen gemensamt naturvetenskapligt språk som vi skulle ha stor nytta 

av vid genomförandet av momentet.  

 

Elfström m.fl. (2008) beskriver ett antal frågor som man kan ställa sig inför planeringen av ett 

naturvetenskapligt tema eller projekt. Dessa har många likheter med frågorna i CoRe-

formuläret. De är dock många fler och innehåller också frågor som handlar om vad vi som 

lärare behöver veta om ämnet, vilka kunskapsteoretiska ställningstaganden vi har, vad och hur 

vi ska dokumentera, vad som är undersökningsbart av det som barnen föreslagit och hur 

barnen ska få tillgång till varandras teorier och frågor. I mitt resonemang har jag kommit in på 

en del av dessa frågor. Jag tänker att även om förskollärarna vid undersökningstillfället ville 

ha färre frågor att ta ställning till, så skulle jag som oerfaren förskollärare ha nytta av att ställa 

mig även några av dessa frågor.   

 

 

Planeringsredskapets betydelse för verksamheten 

 

Resultaten visar att det blir mer synligt vad och hur förskollärarna tänker när CoRe-formuläret 

används som planeringsredskap. Reflektioner kan komma igång omkring varför man gör som 

man gör och vad arbetslaget behöver utveckla av sitt eget kunnande i det specifika ämnet. Det 

blir med CoRe-dokumentet möjligt att få ”överblick” över teori och praktik som det fungerar 

tillsammans. Av undersökningens resultat kan man se att arbetslaget upplevde planeringen 

och vidareutvecklingen av aktiviteten som tydligare med detta redskap. Förskollärarna 

upplevde att man fick en gemensam tanke och en möjlighet att reflektera på ett effektivt sätt.  

Bertram och Loughran (2011) menar att en PaP-eR eller en dokumentation kan vara en 

berättelse lika gärna som den kan vara en tankekarta eller en reflektion som skrivits ned. Jag 

tolkar det som att en dokumentation av något slag alltså kan ses som en PaP-eR. Författarna 

ser CoRe och PaP-eRs som verktyg som kompletterar varandra för att beskriva 

ämnesdidaktiken. När de undersökte hur sex olika lärare använde sig av CoRe och PaP-eRs 
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visade resultaten att lärarna upplevde att dessa verktyg hade stor betydelse för att de 

utvecklade förståelse för sin egen praktik och särskilt sin ämnesdidaktik (PCK). CoRe och 

PaP-eRs fungerade som ett ”reflektionsverktyg” som gjorde det möjligt att se mer än endast 

ämneskunskapen. Dessa resultat liknar alltså de uppfattningar som arbetslaget i min 

undersökning hade avseende användandet av CoRe och PaP-eRs.  

 

Mina resultat visar också att arbetssättet kan ta vara på den ämnesdidaktiska kunskapen man 

som förskollärare har och den pedagogiska dokumentation man gjort och omsätta detta till ny 

ämnesdidaktisk kunskap som får effekt för det som händer i en ständigt pågående process. För 

att kunna reflektera omkring det som verkligen händer behöver man göra dokumentationer 

eller PaP-eRs av olika slag. Men genom att på detta sätt också koppla dokumentationerna 

tillbaka till de ämnesdidaktiskt viktiga aspekterna av momentet förstår man mer av sin egen 

ämnesdidaktik och kan också beskriva dessa erfarenheter för andra på ett mer meningsfullt 

sätt. Resultaten visar att när CoRe används vid reflektioner omkring dokumentationer blir 

dessa dokumentationer ”pedagogiska” och får fokus på ämnesinnehållet. Frågorna i CoRe-

dokumentet gör att man reflekterar över det som är viktigt för lärandet av ett specifikt 

innehåll, och att man på detta sätt också utvecklar sina arbetsmetoder i ett längre perspektiv. 

En lärare i Bertram och Loughrans (2011) undersökning uttryckte detta så här:  

 
CoRe hjälper dig att planera dina lektioner… Medan din reflektion [PaP-eRs] hjälper dig att 

utveckla innehållet i lektionen (s.1042, min översättning).  

 

Det faktum att arbetslaget upptäckte att det saknades frågor från barnen visar att 

reflektionerna omkring de ämnesdidaktiska frågorna gör att man lägger märke till viktiga 

aspekter. Arbetslaget hade hoppats att barnen skulle ställa frågor som då skulle vara givna 

utvecklingsmöjligheter för ämnet. När dessa frågor uteblev frågade man sig istället hur de 

egna metoderna och strategierna skulle kunna utvecklas för att skapa fler frågor hos barnen. 

Jag kan se CoRe-dokumentet som ett redskap inte bara för att visa våra erfarenheter och vårt 

tänkande för andra, utan också för att utveckla den ämnesdidaktiska kunskapen och 

förståelsen hos oss själva. Eller som Shulman (1986) uttrycker det:”Those who can, do. Those 

who understand, teach.” (s.14). 

 

 

 

4.2.3 Barns och förskollärares samtal omkring småkryp  
 

 

Förskollärarna riktar uppmärksamheten, barnen svarar på frågor 

 

Resultaten visar att barn och förskollärare samtalar om småkrypen, och att detta 

kommuniceras genom att förskollärarna är tydliga med vad de riktar sin uppmärksamhet mot. 

Förskollärarna har gemensamt fokus som gör att de får barnen med sig. Det är förskollärarna 

som har företräde när det gäller uppmärksamhetsinriktningar och frågor. Barnen är aktiva men 

deras egna frågor syns inte. I materialet fanns det två problematiseringar som uttrycktes av 

barn, men förskollärarna tog inte vara på dessa för vidare samtal. Vid den ena frågade Milla 

om bärfisen och vid den andra var det Mio som undrade varför vårtbitaren spelar i augusti. 

Thulin (2010) hänvisar till resultatet av sin tidigare studie, som visar att barns frågor riskerar 

att bli lämnade obesvarade, när det är lärarens frågor som har förtur. Trots att man för ett 

samtal med barnen om ett innehåll lämnas barnens meningssökande då åt dem själva. Min 

reflektion är att balansgången mellan att som lärare ha ett lärandeobjekt för ögonen och 
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samtidigt höra och ge plats åt barnens lärandeobjekt är mycket svår att klara i skarpt läge. Jag 

kan se de pedagogiska dokumentationerna som en möjlig väg för att åtminstone i efterhand få 

syn på barnens frågor. 

 

Resultaten visar också att barnen svarar på de frågor som förskollärarna ställer. Den tid man 

ägnade åt ämnet under detta projekt var mycket kort. Som nämnts tidigare kan detta vara en 

förklaring till att barnen själva inte ställde fler frågor. Även valet av aktivitet påverkar vilka 

möjligheter barnen har att få utrymme för egna frågeställningar. Ur denna synvinkel var dessa 

aktiviteter kanske inte optimala. De byggde på användandet av verktyg som barnen aldrig 

prövat förr, vilket krävde att de satte sig in i användandet i första hand. Att söka i böcker 

byggde på ett samarbete mellan barn och förskollärare, som också innebar små möjligheter 

för barnen att själva ställa frågor.  

 

En del av förskollärarnas frågor är problematiseringar, d v s öppna eller produktiva frågor. 

Harlen (1996) menar att förmågan att göra undersökningar, ställa frågor och göra hypoteser är 

något man måste öva sig på som lärare, och att barnen sedan tar över vårt arbetssätt. Det 

skapas ett klimat med nyfikenhet och frågvishet menar författaren. Min tolkning av Harlen är 

att man genom att vänja barnen vid produktiva frågor kan få dem att se på naturvetenskap 

som ett sätt att arbeta och inte bara som en mängd fakta. ”En bra fråga är första steget mot ett 

svar – den är ett problem som det finns en lösning på” (Harlen, 1996, s.52-53). I mitt material 

finns dock en hel del improduktiva frågor. Även här tänker jag att valet av aktivitet kan vara 

det som påverkat möjligheterna till problematiseringar, men förekomsten av de improduktiva 

frågorna är också intressant ur en annan synvinkel. Harris och Williams (2007) ifrågasätter 

nämligen att det alltid skulle vara bättre att som lärare ställa öppna frågor och göra 

problematiseringar. De menar att barn som inte blivit invigda i sammanhanget, kan uppleva 

förvirring om de ställs inför öppna frågor. Jag tolkar författarna som att en öppen fråga ger 

stor frihet till olika svar, men att det inte är säkert att en sådan fråga gör innehållet mer synligt 

för barnet. Läraren ställer kanske öppna frågor i syfte att få barnen att göra naturvetenskapliga 

observationer, men barnen använder istället sina vardagsuppfattningar om vad som är viktigt 

för dem och därmed leder inte den öppna frågan till det som läraren vill att barnen ska se. Jag 

tänker att läraren kan behöva ge barnen en koppling som gör att de ser frågan som 

meningsfull, och att detta då ofta resulterar i en mer sluten eller improduktiva fråga. Kanske 

använder alltså förskollärarna dessa för att skapa en gemensam mening och förståelse. 

 

Pedagogisk dokumentation kan alltså göra det synligt var barnen riktar sin uppmärksamhet 

och vad de eventuellt frågar om. Detta kan ge arbetslaget viktig kunskap för att kunna 

utveckla ett arbetsmoment. Barnens uppmärksamhetsinriktning och frågor kan då bli den 

ämnesdidaktiska utgångspunkten för hur man går vidare med innehållet. 

 

 

Barnen är innehållsintresserade 
 

Resultaten visar också att barnen under både aktiviteter och reflektioner är aktiva och 

intresserade av innehållet småkryp. Barnen vill få både begreppsinriktad kunskap och 

kunskap att agera d v s processinriktad kunskap. Detta visar sig genom att barnen under den 

praktiska aktiviteten riktar fokus på att fånga och att de vid reflektionerna inomhus visar stort 

intresse för att vara med i det innehållsspecifika samtalet. Även Thulins (2010) undersökning 

visar att barnen vill få innehållsspecifik kunskap och processinriktad kunskap samtidigt, men 

att de framförallt är innehållsintresserade. Barnen vill veta och de vill delta. Jag upplever att 

vi ofta tänker att barn är mest fokuserade på att göra saker. Därför är det intressant att Thulins 
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(2010) undersökning visar att innehållet är viktigt för barnen och att det är detta som skapar 

mening för dem, samt att jag även kan se detta i min undersökning. Jag tänker att vuxna 

ibland tar för givet att barn inte vill eller behöver ta del av områden som kanske kräver 

kunskap om svåra begrepp eller förståelse för sammanhang. Men om vuxna inte möter 

barnens intresse vänjer sig barnen vid att inte få veta och inte få delta.  

 

 

Inte alla barn är verbala 

 

Barnintervjuerna fanns med i undersökningen som ett komplement till inspelningarna av 

barnens gemensamma reflektioner. Rubinstein Reich och Wesén (1986) betonar att när man 

tar del av barnintervjuer måste man också vara medveten om att barn har en begränsad 

förmåga att uttrycka sig verbalt. Som tidigare nämnts skulle ett inledande gemensamt samtal 

kanske gett mer för gruppen. Barnen skulle då kunnat ta del av varandras tankar. 

Undersökningen rymmer inte heller hur barnen skulle uttryckt sitt kunnande om småkryp ifall 

de fått rita eller arbeta på annat sätt med färg och form. Materialet visar att särskilt ett av 

barnen uttrycker sitt tänkande oftare än andra barn och får därmed också oftare respons ifrån 

de vuxna, medan andra barns tankar knappt syns eftersom de inte tar lika stor verbal plats i 

gruppen. Elm Fristorp (2012) undersöker barns meningsskapande i naturvetenskap. Hon 

menar att barns meningsskapande och lärande visar sig på olika sätt. De barn som lyckas 

kommunicera verbalt med förskollärarna får större uppmärksamhet, medan andra uttryck för 

barns lärande tenderar att bli osynliga. Som jag ser det måste man utforma verksamheten i 

förskolan utifrån mångfalden av barn, och då bör jag som förskollärare även bygga på barnens 

många andra kompetenser, förutom de verbala.  

 

 
4.2.4 Fortsatta undersökningar 
 

Som framgår av diskussionen ovan skulle CoRe-formuläret kunna utvecklas för att bättre 

passa in på förskolans verksamhet. Det skulle vara intressant att prova ett sådant utvecklat 

formulär under en längre tid, för att se om och hur förskollärares egen ämnesdidaktiska 

kunskap förändras. Det skulle också vara intressant att undersöka om, och på vilket sätt 

CoRe-dokumentet kan vara till hjälp när ett arbetslag i förskolan arbetar med variationsteorin 

för ögonen under de naturvetenskapliga momenten. Ett annat möjligt område för 

undersökningar är att pröva att använda redskapet för att utvärdera olika typer av 

arbetsmaterial i förskolan. Hur fungerar arbetsmaterialen med tanke på de ämnesdidaktiskt 

viktiga frågorna? Jag är också nyfiken på om detta planeringsredskap kan hjälpa nyblivna 

förskollärare att finna bra metoder för att utveckla verksamheten. En annan fråga är om man 

kan se skillnader i barnens lärande när pedagoger använder detta planeringsredskap sett över 

längre tid, jämfört med när pedagoger använder andra metoder för planering.  

 

 

 

Those who understand, teach. 

(Shulman, 1986, s.14) 
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6 BILAGOR 
 

 

 

Bilaga 1, Förfrågan till föräldrar 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

          

Akademin för teknik och miljö 
 
 

Vad rör sig i gräset? 
 

Under min sista termin på förskollärarutbildningen vid högskolan i Gävle ska jag göra ett 
examensarbete på 15 hp. Syftet är att jag i en mindre forskningsuppgift, som har relevans för mitt 
kommande yrke ska få praktiska insikter i vetenskapligt tänkande. Arbetet ska leda fram till ny och 
användbar kunskap för mig själv och min framtida verksamhet. Ambitionen är även att tillföra ny 
kunskap som andra inom yrket kan ha nytta av. 
 
 

Bakgrund 
 
Hur man i förskolan ska arbeta med barnens lärande i naturvetenskap har blivit en viktig fråga för 
mig. Jag har i utbildningen inriktat mig mot naturvetenskap och samtidigt fått insikter i det 
spännande området som rör barns lärande. I läroplanen för förskolan Lpfö98 (2010) finns följande 
mål angående barnens utveckling och lärande i naturvetenskap: 
 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn (…) 

 utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar 
varandra, 

 utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla 
kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

 utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, (…) 

Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap 
och teknik,”  
(Skolverket, 2010, ss. 9-11)  

 
Enligt 4 kap. skollagen (SFS 2010:800) ska varje förskola systematiskt och kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla utbildningen. Detta ska genomföras under medverkan av förskollärare och övrig 
personal. Barn och deras vårdnadshavare ska också ges möjlighet att delta i arbetet. I läroplanen för 
förskolan finns riktlinjer för hur förskollärare ska arbeta med utvärdering. Syftet är att utveckla bättre 
arbetsprocesser så att barnen ”ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande” 
(Skolverket, 2010, s. 14).  
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Pedagogisk dokumentation beskrivs av Skolverket (2012) som ett arbetsverktyg. Det som gör 
dokumentationen pedagogisk är att den används som utgångspunkt för reflektion, och därmed som 
en länk mellan teori och praktik. Den fungerar på så sätt också som ett stöd för förskollärare i arbetet 
med att utvärdera, följa upp och utveckla förskolans kvalitet. Skolverket beskriver metoder för 
insamling av dokumentation. Det kan handla om en kort videofilmning, fotografering, ljudinspelning 
eller loggboksskrivande som utförs vid vissa tillfällen där lärande sker. Skolverket beskriver också hur 
bearbetningen och analysen, eller det man kallar för ”läsningar” av pedagogisk dokumentation kan 
gå till. Läsningar görs både tillsammans med barnen och med arbetslaget. Då studerar man 
dokumentationen noga, och genom att ha fokus på olika kunskapsområden kan man väcka olika 
frågor och få syn på det som barnen är upptagna med. Det är alltså innehållet, vad som händer och 
vad som sägs och görs som är i fokus. Detta öppnar för kommunikation och kan på så sätt leda 
arbetet vidare. 
 
Mitt examensarbete kommer att handla om hur pedagogisk dokumentation kan användas i förskolan 
för att utveckla verksamhet som har fokus på ett naturvetenskapligt innehåll. För att kunna 
genomföra undersökningen behöver jag förälders/målsmans medgivande att filma, fotografera och 
spela in samtal där barnen är med. Jag kan även behöva använda mig av barnens arbetsmaterial. 
 
 
 

Etik och sekretess 
 
Varken förskolan eller enskilda personer kommer att kunna identifieras i den slutliga rapporten. 
Filmerna, bilder, inspelade samtal, anteckningar och arbetsmaterial kommer att behandlas så att inga 
obehöriga kan ta del av dem.  
 
Du väljer själv om ditt barn får förekomma på film, bild, i ljudinspelningar och samtal. Du har alltid 
rätt att ändra dig senare eller att avbryta barnets deltagande. Vid varje tillfälle kommer jag också 
att be om barnets eget samtycke till att vara med. 
 
 
 
Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
.............................................................................    datum................................ 
Åsa Kindlundh (student) plu09akh@student.hig.se 
Långgatan 75, 822 31 ALFTA 
Tel. 073-8190359 
 
Eva Kellner (handledare, Högskolan i Gävle) eva.kellner@hig.se 
Högskolan i Gävle 
Akademin för teknik och miljö 

mailto:plu09akh@student.hig.se
mailto:eva.kellner@hig.se


 51 

 
 

 

Underskrift för samtycke att delta 
 

 

Ja, jag tillåter att mitt barn får förekomma på film och bild under detta arbete. Detta 

under förutsättning att varken förskolan eller enskilda personer kommer att kunna 
identifieras i den slutliga rapporten, samt att inga obehöriga kan ta del av filmerna och 
bilderna. 
 

Nej, jag tillåter inte att mitt barn får förekomma på film och bild under detta arbete. 

 
 

Ja, jag tillåter att mitt barn får förekomma på ljudinspelningar och i samtal under 

detta arbete. Detta under förutsättning att varken förskolan eller enskilda personer 
kommer att kunna identifieras i den slutliga rapporten, samt att inga obehöriga kan ta 
del av ljudfilerna och anteckningarna. 
 

Nej, jag tillåter inte att mitt barn får förekomma på ljudinspelningar och i samtal 

under detta arbete. 
 
 

Ja, jag tillåter att mitt barns arbetsmaterial som t ex. teckningar får användas i detta 

arbete. Detta under förutsättning att varken förskolan eller enskilda personer kommer 
att kunna identifieras i den slutliga rapporten, samt att inga obehöriga kan ta del av 
arbetsmaterialet. 
 

  

 Nej, jag tillåter inte att mitt barns arbetsmaterial får användas i undersökningen. 

 
 
 
Barnets för- och efternamn: 

   ………………………………………..................................... 
 
 

Underskrift av förälder/målsman. 
 

 
 
 

------------------------------------------ -------------------------------------------- 
 Målsman   (datum) Målsman    (datum) 
 
 
 
 ------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

Namnförtydligande  Namnförtydligande  
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Bilaga 2, Försäkran till pedagogerna 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

          

Akademin för teknik och miljö 
 
 
 

Till pedagogerna 
 
 
 
Mitt examensarbete kommer att handla om hur pedagogisk dokumentation kan användas i förskolan 
för att utveckla verksamhet som har fokus på ett naturvetenskapligt innehåll. Detta innebär att jag 
kommer att filma och spela in samtal dels under aktiviteter med barngruppen men också 
planeringssamtal och reflektioner mellan pedagogerna i arbetslaget. För att kunna genomföra 
undersökningen behöver jag ditt medgivande att filma, fotografera och spela in samtal. 
 
Varken förskolan eller enskilda personer kommer att kunna identifieras i den slutliga rapporten. 
Filmerna, bilder, inspelade samtal, anteckningar och arbetsmaterial kommer att behandlas så att inga 
obehöriga kan ta del av dem.  
 
Du väljer själv om du vill delta i undersökningen och medverka på film, bild, i ljudinspelningar och 
samtal. Du har alltid rätt att ändra dig senare eller att avbryta ditt deltagande.  
 
 
 
 
 
.............................................................................    datum................................ 
Åsa Kindlundh (student) plu09akh@student.hig.se 
Långgatan 75, 822 31 ALFTA 
Tel. 073-8190359 
 
Eva Kellner (handledare, Högskolan i Gävle) eva.kellner@hig.se 
Högskolan i Gävle 
Akademin för teknik och miljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:plu09akh@student.hig.se
mailto:eva.kellner@hig.se
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Bilaga 3, CoRe-dokument 1 

 

 

 
 
Ämne: Småkryp 
Förskolan, barn i 
åldern 4-5 år 

CoRe-dokument 1  
VIKTIGA ASPEKTER AV ATT UNDERVISA I ÄMNET 

1 Vad vill vi att 
barnen ska 
uppleva/lära sig? 

Att använda håvar, 
burkar och luppar. 
Att få över småkrypen 
i burkarna 

Att bli nyfiken på 
naturen och 
småkryp 

Att det finns en 
mångfald. Att 
respektera liv. 

Att få kunskap om 
natur 

Att se samband i 
naturen 

2 Varför är det 
viktigt för barnen 
att veta/kunna 
detta? 

För att känna att de kan och 
att de är delaktiga 

Nyfikenheten fungerar 
som en drivkraft för vidare 
upptäckter 

För att lägga grunden till 
etiskt tänkande 

För att få med sig en positiv 
erfarenhet omkring natur 
och naturvetenskap 

För att få en grundläggande 
erfarenhet 

3 Vilka svårigheter 
kan det finnas att 
lära ut detta? 

Motoriska svårigheter hos 
barnen. 
Många barn samtidigt. 
Rädsla för småkryp. 

Vi gör inte det tillräckligt 
intressant 

Att alla vill visa och att 
pedagogerna får svårt att 
hinna med att bekräfta alla 
barn och fynd. Dubbelmoral 
gällande vilka djur som får 
leva. 

Vi kan inte allt  

4 Vad vet vi om 
barnens tänkande 
omkring detta? 

De flesta har inte använt håv 
någon gång. De kanske inte 
vet vad en håv är. De kanske 
inte förstår att de kan fånga 
djur på detta sätt trots att de 
inte syns. 

De är vanligtvis nyfikna, 
särskilt på djur. 

De kan ge många exempel på 
olika djur. De vet att man ska 
vara rädd om maskarna t ex. 
De vet samtidigt att man ofta 
slår ihjäl myggor och flugor 
som stör 

  

5 Vilka andra 
faktorer kan 
påverka lärandet 
av detta? 

Väder 
Tidigare erfarenheter t ex av 
insektsbett, slåtter. 
 

Att man inte tillåts vara 
nyfiken i alla olika 
sammanhang. 

Föräldrars inställning till 
naturen. 

  

6 Vilken metod och 
strategi vill vi 
använda för att 
lära barnen detta? 

Instruktion på plats. Att ta 
vara på att barnen kan lära av 
varandra. 

Att bemöta barnens 
nyfikenhet på ett positivt 
sätt 

Att föregå med gott exempel 
och själva visa respekt och är 
försiktiga med småkrypen 

Att lyssna på barnen och ta 
vara på deras upptäckter 
och förslag på likheter och 
skillnader. Att låta barnen 
sortera det vi hittar i olika 
burkar utifrån barnens egna 
förslag. 

Att ta vara på tillfällen när 
barnens tankar om t ex 
fångstplats, småkrypens 
mat eller djur som äter 
småkryp kommer på tal. 

7 Hur tar vi reda på 
barnens förståelse 
omkring detta? 

Barnintervju 1: 
Har du fångat något småkryp 
någon gång? 
Hur gick det till? 

Barnintervju 1: 
Är det något som du skulle 
vilja veta/undrar om 
småkryp? 

Barnintervju 1: 
Får man göra hur man vill 
med småkryp? 
 

Barnintervju 1: 
Vilka djur tror du vi kommer 
att hitta i gräset när vi 
använder håvarna för att 
fånga? 
Känner du igen något 
småkryp? (Bilder på spindel, 
bärfis, fluga, gräshoppa)  

 

CoRe-dokument 1, framställt vid arbetslagets första 

planeringsträff. 
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Bilaga 4, CoRe-dokument 2 

 

 

 

Ämne: Småkryp 
Förskolan, barn i 
åldern 4-5 år 

CoRe-dokument 2 

VIKTIGA ASPEKTER AV ATT UNDERVISA I ÄMNET 

1 Vad vill vi att 
barnen ska 
uppleva/lära sig? 

Att använda håvar, 
burkar och luppar. 
Att få över 
småkrypen i 
burkarna 

Att bli nyfiken på 
naturen och småkryp 

Att det finns en 
mångfald som finns 
beskriven också i 
böcker, där man kan ta 
reda på mer. 
Respekten för liv. 

Att spindeldjur har 
8 ben, insekter 6 
och blötdjur noll. 
Att sniglar är en 
sorts blötdjur 

Att vädret/ 
fuktigheten har 
betydelse för vad vi 
hittar, därför att olika 
småkryp lever på 
olika sätt 
 

2 Varför är det 
viktigt för barnen 
att veta/kunna 
detta? 

För att få en större fångst Nyfikenheten fungerar som 
en drivkraft för att kunna 
ställa frågor och göra 
hypoteser 

Ge upplevelsen av ett 
arbetssätt. 

 För att få en grundläggande 
erfarenhet av ekologiska 
sammanhang 

3 Vilka svårigheter 
kan det finnas att 
lära ut detta? 

En stor barngrupp gör att 
några inte har fokus på sitt 
eget håvande utan på det 
som händer runt om 

Vi gör inte det tillräckligt 
intressant 

Att förstå indelningen i klasser 
och arter.  
Att vi som lärare inte alltid har 
böckerna till hands när barnen 
just behöver dem (t ex i 
regnväder) 

Att kunna se och räkna Det är svårt att se vad 
småkrypen gör eller äter  

4 Vad vet vi om 
barnens 
tänkande 
omkring detta? 

Man får inte varje gång. 
Småkrypen var hemma 
eller på utflykt 

De ställer inte frågor om sånt 
som de inte har fått någon 
upplevelse eller erfarenhet 
av. Man kan inte ställa frågor 
om sådant man aldrig hört 
talas om. De berättar dock 
gärna för pedagoger och 
andra barn om vad de redan 
vet och kan. 

Några vet att det finns olika 
sorters skalbaggar men de 
kanske inte vet att det finns  
olika sorters spindlar 

Några vet att spindeldjur 
har 8 ben. Men de vet inte 
att spindlar inte är 
insekter. Varken vi eller 
barnen har använt 
begreppet blötdjur. 

De vet att sniglar vill ha 
fuktighet. Någon sa att de vill 
få vatten i munnen. Någon vet 
att mördarsniglar äter 
blommor. 
De flesta har ännu inte börjat 
tänka på samband i naturen. 

5 Vilka andra 
faktorer kan 
påverka lärandet 
av detta? 

 Att småkrypen smiter iväg 
eller inte ens syns 

 Att vi själva använder fel 
begrepp 

Vi själva vet inte mycket om 
vad olika kryp äter, utan 
måste läsa oss till detta. 

6 Vilken metod och 
strategi vill vi 
använda för att 
lära barnen 
detta? 

Att ta vara på att barnen 
kan lära av varandra. Att 
fråga barnen hur de gjorde 
med håven. 

Att inleda aktiviteten med att 
be barnen fundera på om vi 
kanske kommer att hitta 
någonting annat denna gång 
och vad de i så fall skulle vilja 
hitta. Alla kanske får säga vad 
de skulle vilja hitta. 

Att ta med böcker och försöka 
skapa något tillfälle där vi får 
användning för dessa. Att 
återknyta till gårdagens tal om 
nyckelpigor som också är 
skalbaggar.  
Att fråga oss hur man kan veta 
att det är en skalbagge… står 
det i boken? 

Att använda begreppen 
rätt. Att sortera småkryp. 
Att be barnen räkna ben 
och av det räkna ut om det 
är ett spindeldjur insekt 
eller ett blötdjur. 

Att ta vara på tillfällen när 
barnens tankar om t ex 
fångstplats, småkrypens mat 
eller djur som äter småkryp 
kommer på tal.  
Att tillsammans hålla utkik 
efter spindelnät . 

7 Hur tar vi reda på 
barnens 
förståelse 
omkring detta? 

Vi ger varje barn en egen 
stund med någon av oss 
vuxna 

 Barnintervju 2: 
Hur tror du att man kan göra 
för att få veta mer om t.ex. hur 
skalbaggar ser ut? 
 
Barnintervju 3: 
Hur skulle du göra ifall du 
hittade något kryp som du inte 
visste vad det var, och så ville 
du veta det? (Hur gjorde vi?) 
 

Barnintervju 2: 
Hur gör du för att se om 
det är en insekt eller ett 
spindeldjur? 
 
Barnintervju 3: 
Hur kan du se att det är en 
spindel? 
Bilder på småkryp: Känner 
du igen någon? 

Barnintervju 2: 
Vilka småkryp tror du är ute i 
gräset idag? 
Hur kan det komma sig då? 
 
 

CoRe-dokument 2, framtställt vid arbetslagets andra 

planeringsträff 
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Bilaga 5, Del av barnintervjuer 

 

 

 

 

 

 

 Barnintervjuer 

Intervju 2 (före den andra aktiviteten) Intervju 3 (efter den andra aktiviteten) 

Hur gör du för att se om det 

är en insekt eller ett 

spindeldjur? 

 (Intervju 2) 

Hur tror du att man kan göra för 

att få veta mer om t ex. hur 

skalbaggar ser ut? 

 (Intervju 2) 

Hur kan du se att det är en 

spindel? 

 (Intervju 3) 

Hur skulle du göra ifall du hittade 

något kryp som du inte visste vad det 

var, och så ville du veta det? (Intervju 

3) 

 

Victor 4 år Kommer du ihåg hur 

spindlarna såg ut? 

Dom hade många ben. 

Kommer du ihåg hur många 

det var då? 

Jag tror… hade den tre? 

--- Det är det 

Har du inget sätt som du 

använder som du använder för 

att titta om det är en spindel?   --- 

Hur gjorde vi igår när vi inte visste 

vad det var? 

Då kolla vi i en bok 

 

Sara 4 år Jag vet inte Jag vet ett program som finns 

som handlar om det. 

Det brukar vara djursjukhuset 

också. 

Den ser så här ut 

Benen? 

Mm 

Vad är det med benen då? 

För att den där har fyra och 

fyra det blir åtta och den där 

har tre plus tre och det blir sex 

(pekar på två olika spindlar) 

Men är inte den här en spindel 

också då? 

Åtta 

 

Om mamma är hemma då kommer 

jag att gå in till henne 

Vad skulle hon göra då då? 

Veta vad det är  

Vet hon det? 

Ja 

Hur gjorde vi då när vi var ute och 

fångade småkryp och inte visste vad 

det var? 

Tog en bok 

Karin 4 år Stoppa i burken. 

Hur vet man att det är en 

spindel då? De vet jag för 

min mamma tycker inge om 

spindlarna. 

Hur ser hon om det är en 

spindel då?  

(Krafsar med händerna på 

bordet.) 

 

Så här gör man då (gör rörelse 

som att håva) 

Man kan stoppa dom i 

burkarna också. 

Vad gör man sen då? 

Då tittar man  

Vad tittar man på då? 

På småkryp. (Krafsar med 

händerna) 

Därför att dom har så här och 

så här och så här och så här 

Vad är det då? 

Ben 

Släppte ut dom 

Ja det gjorde vi, men innan vi släppte 

ut dom vad gjorde vi då? 

Då titta vi och läste 

Vad var det för bok då? 

Det var en som man ser spindlar på 

 

Rasmus 5 år Säger åt en fröken vad det 

är 

Frågar du? 

Mm 

 

Jag tar min dator och tittar på 

dom 

Vad kan du se då i datorn? 

Jag ser dom på bilder 

Dom har lika ben 

På vilket sätt då har dom lika 

ben? 

Därför dom är spindlar 

Men hur har spindlarna det med 

bena då? 

Dom… dom har lilla och stora 

 

Jag vet inte 

Hur gjorde vi igår då? 

(Gör rörelser som att gå med håven) 

 

Milla 5 år Lägga den i en burk 

Kanske titta ordentligt 

Vad skulle du titta efter då? 

Att den har åtta ben 

Det vet jag inte Dom har åtta ben Fråga nån fröken 

Om inte fröken visste heller då? Hur 

gjorde vi igår? 

Fångade 

Och när vi inte visste vad det var, hur 

gjorde vi då? 

Tittade i en bok 

 

Mio 5 år Då tittar jag lite närmare. 

Ifall det var en spindel då, vad 

skulle du se då? 

Bena  Men en insekt då den 

har väl också ben? 

Mm… Jag kan bara se att 

det är en spindel 

Varför ser du att det är en 

spindel då? 

Den har många ben 

Vet inte För att den har många ben, den 

har fyra på varje sida 

Då skulle jag gå och säga åt fröken 

Men om inte fröken heller vet då? 

Jag vet inte 

Hur gjorde vi igår då? 

När inte vi förstod? 

När vi inte visste vad det var för 

någonting. 

Då läste vi i en bok 

Kunde man lista ut det då? Jaa 

 

Utdrag ur barnintervju 2 och 3 
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Bilaga 6, Barnintervjuer 

 

Barnintervju 1 

 

 

Barnintervju 2 

 Hur gör du för att se om det är en 

insekt eller ett spindeldjur? 

Hur tror du att man kan 

göra för att få veta mer 

om t ex. hur skalbaggar 
ser ut? 

Vilka småkryp tror du är ute i gräset idag? 

 

Hur kan det komma sig då? 

Victor Kommer du ihåg hur spindlarna såg 
ut? 

Dom hade många ben. 

Kommer du ihåg hur många det var 
då? 

Jag tror… hade den tre? 

 

--- Jag tror inte det är sniglar ute 

Inte sniglar? 

Näe dom brukar va ute i regn. 

Vad tror du det kan finnas för någonting då? 

Kanske fyra stycken 

Är det nån särskild som du skulle vilja hitta? 

Mm, men jag hitta inte nån den där gången vi gjorde 

aldes nyss 

Hitta du ingen då? Då hoppas vi att du ska hitta nån nu. 

Man hittar inte varje gång 

Tänk om vi får en humla 

Känner du igen en humla? 

Näe 

Hur låter den då? Har du hör nån sån nån gång? 

Näe men jag har hört dens ljud 

Vi hittade många sniglar när det var regn, hur kunde det 

komma sig då… Varför tror du dom var ute i regnet? 

Dom kanske ville växa 

 

 Har du fångat 

något 

småkryp 
någon gång? 

Hur gick det 

till? 
 

Vilka djur tror du vi kommer att 

hitta i gräset när vi använder 

håvarna för att fånga? 
 

Får man göra hur 

man vill med 

småkryp? 
 

Är det något som du 

skulle vilja veta/undrar 

om småkryp? 

Känner du igen något 

småkryp? 

(Bilder på spindel, 
bärfis, fluga och 

gräshoppa) 

Victor 

 

Nej Fjäril, insekter Vet inte Om flugor Findel (spindel), 

fluga 

Sara 

 

Nej Gräshoppor 
 

--- ---  

Karin 

 

Nej Smågrodor -- Rödmyror bits Nyckelpiga (bärfis) 

Rasmus 

 

Nej Vet inte Vet inte Spännande att veta vad 

vi får 

Spindel, fluga, 

skalbagge 

Milla 

 

Nej, jo en 

mygga 

Vet inte Nej… jag tror 

man får panga 
dom 

 

Varför finns det myggor Bärfis, fluga, spindel 

Mio 
 

Nej Myror Nej de kan bitas Nej jag vet inte  

Emil 

 

Nej En säck, 

Elefant 

Ja Om dom kan krypa eller 

simma 

Spindel, krokodil 

(gräshoppa), fluga, 

nyckelpiga 

Hanna 

 

Fisk --- Lägga i hink Om vi får nån Nyckelpiga (bärfis), 

spindel, spyfluga, 

gräshoppa 

Linn 

 

Nej Trollsländor, flugor, myggor, 

gräshoppor 
 

--- --- Skalbagge, gräshoppa, 

spindel, fluga 
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Sara Nej 

Du hittade väl nåt kryp då? 

Nej 

Gjorde inte du det heller 

Nej 

Men om du skulle hitta nåt då, hur 

skulle du se om det var ett 

spindeldjur eller en insekt då? 

Jag vet inte 

Jag vet ett program 

som finns som handlar 

om det. 

Det brukar vara 

djursjukhuset också. 

Då tror ja att ja kommer att hitta 

Vad tror du vi hittar för nånting då? 

Gräshoppar eller nåt 

Kommer du ihåg vad vi hittade många av förra gången 
när vi var ute och håvade  

Näe.. 

…när det var så blött och regnade? 

Näe 

Kommer du inte ihåg vad det var vi hittade? 

Bara sniglar 

Hur kunde det komma sig? 

Dom tycker om regn 

Varför tycker dom om regn då? 

Jag vet inte nu 

 

Karin Stoppa i burken. 

Hur vet man att det är en spindel då? 

De vet jag för min mamma tycker 

inge om spindlarna. 

Hur ser hon om det är en spindel då? 

(Krafsar med händerna på bordet.) 

Gör den så spindeln? 
Vad är det som rör sig då?  

En spindel 

Så här gör man då (gör 
rörelse som att håva) 

Man kan fånga dom med 

håven ja. Och så tittar 

man på dom och så 

undrar man vad är det 

är för någon.  

Man kan stoppa dom i 

burkarna också. 

Vad gör man sen då? 

Då tittar man  

Vad tittar man på då? 

På småkryp. (Krafsar 
med händerna) 

Då kan vi hitta spindlar 

Förra fången hittade vi bara en spindel, vad hittade vi 

mycket av då? 

Småkryp fluger  

Mer? 

Sniglar  

Varför var dom ute då? 

Dom tycker om regn 

Rasmus Säger åt en fröken vad det är 

Frågar du? 

Mm 

Men om du skulle fundera själv då? 

Jag kommer inte ihåg 

 

Jag tar min dator och 

tittar på dom 

Vad kan du se då i 

datorn? 

Jag ser dom på bilder 

Sniglar och småkryp  

Varför tror du vi skulle få sniglar då? 

Därför dom växer.  

Blir dom större? 

Mm 

Vad växer dom av då? 

Av mat, solrosor, blommor 

Milla Jag vet inte. 

Om du hade fångat något… 

Lägga den i en burk 

Kanske titta ordentligt 

Vad skulle du titta efter då? 

Att den har åtta ben 

Det vet jag inte Vet inte heller 

Elin fick bara sniglar 

Hur kunde det komma sig då? 

Jag vet inte varför  

Dom kanske gillade att vara ute då.  Vad var det dom 

gillade med det vädret som var då? 

Regnet. 

Om det hade varit soligt då undra var dom var då? 

Då var dom i sina bon. 

 

 
Mio Då tittar jag lite närmare. 

Ifall det var en spindel då, vad skulle 

du se då? 

Bena 

Men en insekt då den har väl också 

ben? 

Mm… Jag kan bara se att det är en 

spindel 

Varför ser du att det är en spindel då? 

Den har många ben 

Vet inte Jag tror faktiskt spindlar 

Förra gången hittade vi bara en spindel, tror du att det är 

fler spindlar idag? 

Näe det tror inte jag 

Kommer du ihåg vad vi hittade många av förra gången? 

Ja det var sniglar 

Hur kunde det komma sig då? 

Det kanske var för att det regnade. 

Linn När jag fånga djuren då hitta jag 

fem sniglar. 

Då brukar jag sätta in dom i en 

burk. Sen kan man ta in dom. 

Dom har så långa ben spindlarna. 

Skalbaggarna har vingar där 

under.  

Finns det andra som har ben? 

Myror 

Hur ser man om det är en myra eller 
en spindel? 

Då kan man komma till 

en vuxen och visa och 

säga vad det är för 

djur. 

När det är torrt då är inte sniglarna framme för då 

kommer solen och det gillar inte sniglarna. Och vi har 

jättestora sniglar typ så här… 

Hemma?  Ja 

Dom kommer inte när det är torrt? 

Jo när det är sol kommer dom då är dom på stenarna 

och jag har sett en liten miniödla och en stor ödla. (…) 

Om det var soligt och torrt vad skulle vi hitta då? 

Flugor och myggor är framme på sol för dom gillar 

sol, dom gillar sommarn. 

Varför gillar dom det då? 
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Myror dom kryper lite saktare än 

spindlar 

För det är soligt och fint väder. 

Vad gör dom då då? 

Dom flyger runt… och bromsarna… flyger också runt. 

En broms har bitit mej. 

Kan dom inte göra det när det regnar? 

Nä dom gillar inte d… Jag hitta en fluga men då visste 

inte jag att man skulle hålla. Men den kunde inte va i 

håven den flög ut, den satt på ett strå och sen visste 

inte jag att man skulle hålla för så dom skulle inte 

flyga ut.  

Men nu vet du hur man gör då? 

Så om jag hittar en fluga eller nåt annat djur då ska 

jag hålla för, för dom kan flyga. 

Och sen då vad gör man sen? 

Då kan man stoppa dom i en burk. 

Oskar 

(var inte med 

aktivitet 1) 

Vet inte 

Har du sett nån spindel nån gång?  

Ja 

Hur såg den ut då? 

En sån här rund här bak och… 

strängar som stack ut 

Vad var det då som stack ut? 

Det var benen 

Kanske skulle ta hem 

den.  
Och när du kom hem då? 

Då kanske dom skulle 

veta det. 

Om dom inte visste 

heller?  

Då skulle vi släppa 

tillbaks dom. 

Vet inte 

 

Barnintervju 3 

 Bilder på småkryp. Känner du 

igen någon? 

 

Hur kan du se att det är en spindel? Hur skulle du göra ifall du hittade 

något kryp som du inte visste vad det 

var, och så ville du veta det? 
Hur gjorde vi? 

Victor Spindlar, fluga, humla, sniglar,  

 

(ser bild på bärfis) ?? 

Det var en bärfis 

Ja, men det berättade jag till 

mamma, men luktar inte den 

illa? 

Ja kanske.. om den har suttit på 
ett bär så smakar bäret illa… jag 

vet inte om själva bärfisen luktar 

illa 

Kanske den gör det 

 

Det var ingen gräshoppa 

Vårt… bita 

Ja en vårtbitare till och med en 

buskvårtbitare 

Ja 

Kommer du ihåg varför den har 

så långa ben 

Den kan hoppa 

Det är det 

Har du inget sätt som du använder som du 
använder för att titta om det är en spindel 

--- 

Näe 

Men hur skulle du göra, hur gjorde vi 
igår när vi inte visste vad det var? 

Då kolla vi i en bok 

 
Tack så mycket Victor! 

Varsegod! 

 

Sara Den där fånga jag 

Kommer du ihåg vad det var för 
nånting? 

Nej 

Kommer du ihåg vad den gjorde 
då? 

Sådär (gör rörelse med 

fingrarna) 
Varför hade den så där långa 

ben? 

För att den skulle hoppa bra. 

Spindlar och spindlar 

Sniglar,  

För att man ser det bara. 

Men hur ser en spindel ut egentligen då? 

Den ser så här ut 

Benen? 

Mm 

Vad är det med benen då? 

För att den där har fyra och fyra det blir 

åtta och den där har tre plus tre och det 

blir sex (pekar på två olika spindlar) 

Men är inte den här en spindel också då? 

Åtta 

Den där hade fyra plus fyra och det blev 

åtta, den här då, har inte den också så? 

Ja  

… 

Hur många ben har den här då? (bärfisen) 

En två tre fyra… åtta 

Men vad var det här för nånting då? 

Grässtrån 

Det var antennerna så det var bara de här 

Om mamma är hemma då kommer 

jag att gå in till henne 

Vad skulle hon göra då då? 

Veta vad det är  

Vet hon det? 

Ja 

Hur gjorde vi då när vi var ute och 

fångade småkryp och inte visste vad 
det var? 

Tog en bok 
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som var benen 

Mm då är det sex! 

 

Karin Sniglarna, geting (humla), 

gräshoppan 

vårt…. bitare 

Röfis (bärfis) 

Min spindel 

Därför att dom har så här och så här och 

så här och så här 

Vad är det då? 

Ben 

Skulle släppa ut dom 

Skulle du släppa ut dom? 

Ja det tyckte jag 

Ja men om du först ville veta vad den 

hette eller vad det var för ett småkry? 

Hur gjorde vi igår? 

Släppte ut dom 

Ja det gjorde vi, men innan vi släppte 

ut dom vad gjorde vi då? 

Då titta vi och läste 

Vad var det för bok då? 

Det var en som man ser spindlar på 

 

Rasmus Sniglarna, bi (humla), fluga, 

vårt…. bitare! 

Och dom kan äta dom där 

buskarna. 

Bär… fisare 

spindlar 

 

Dom har lika ben 

På vilket sätt då har dom lika ben? 

Därför dom är spindlar 

Men hur har spindlarna det med bena då? 

Dom… dom har lilla och stora 

Hur många är det då? 

Kommer inte ihåg 

Ska du räkna då? 

Näe jag är för trött 

 

Jag vet inte 

Hur gjorde vi igår då? 
(Gör rörelser som att gå med håven) 

Ja, men hur gjorde vi när vi inte visste 

vad det var? 

Jag vet inte, jag kom inte ihåg 

Milla Sniglar, humla, fluga, kanske 

spindel (skalbagge), gräshoppa 

(vårtbitaren), bärfis, spindlar 

Dom har åtta ben Fråga nån fröken 

Om inte fröken visste heller då?Hur 
gjorde vi igår? 

Fångade 

Och när vi inte visste vad det var, hur 
gjorde vi då? 

Tittade i en bok 

 

Mio Sniglar, humla, vårtbitare, 
bär…. fis! 

spindlar 

För att den har många ben, den har fyra 

på varje sida 

Då skulle jag gå och säga åt fröken 

Men om inte fröken heller vet då? 

Jag vet inte 

Hur gjorde vi igår då? 

När inte vi förstod? 

När vi inte visste vad det var för 
någonting. 

Då läste vi i en bok 

Kunde man lista ut det då? 

Jaa 

 

Hanna 
(Var inte med vid 

aktivitet 2) 

Fluga, sniglar, spindel Jag vet inte Jag skulle fånga en då jag 

Och sen då skulle du titta på den eller? 

Ja det skulle jag 

 

Linn 
(Var inte med vid 

aktivitet 2) 

Sniglar mördarsniglar, humla, 

fluga, skalbagge, gräshoppa 

(vårtbitare), bärfis, spindlar 

Dom där spindlarna som är 

röda det är…. eldspindlar 

Hur vet du det då? 

För Anton har sagt det 

 

För dom har så långa ben 

Hur många har dom då? 

…. 7 

Ja det syns bara 7 på den där i alla fall men 
det där kanske är ett ben också 

En två tre….. 8! 

Då kan man gå till fröken. 
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Bilaga 7, Enkät till pedagogerna angående arbetssättet 

 

 
 

Pedagogisk dokumentation med hjälp av film, ljud, anteckningar och reflektioner med 

barn och pedagoger: 

 

Upplever ni att man kan utveckla verksamheten och sin egen kunskap som förskollärare 

genom pedagogisk dokumentation d v s med hjälp av film, ljud, anteckningar och reflektioner 

med barn och pedagoger? 

 

 

Upplever ni några hinder för att använda er av pedagogisk dokumentation? Vilka isåfall? 

 

 

 

 

 

Att arbeta med särskilda frågor i ett CoRe-dokument när man planerar ett 

naturvetenskapligt tema eller projekt: 

 

Upplever ni att man kan utveckla ett naturvetenskapligt tema eller projekt genom att arbeta 

med särskilda frågor i ett CoRe-dokument? 

 

 

Upplever ni några hinder att använda er av särskilda frågor på detta sätt? Vilka isåfall? 

 

 

 

Ser ni någon nytta med detta arbetssätt på längre sikt och/eller för andra arbetslag? 

 

 

Vilka frågor ser ni som viktigast att ställa sig som pedagog vid planeringen av ett 

naturvetenskapligt tema eller projekt?  

 

 

Om ni skulle använt ett liknande arbetssätt som detta innan och under fågeltemat, hur tror ni 

att det hade påverkat det projektet?  
 

 

 

 
 


