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förord: naturvetenskap i fÖrskolan
Att lära sig om naturen i naturen känns som en självklarhet men det har inte alltid varit lika
vanligt att lära sig om fysik eller kemi utomhus.
Lärandet börjar inte i skolan utan redan den första dagen i en människas liv. Förskoleåldern
är den tid då barn har lättast för att lära och det gäller att ta vara på den möjligheten på ett
lustbetonat sätt. Det går inte att tvinga små barn att lära sig, men om små barn tycker det är
kul att lära sig, finns det inga begränsningar. Detta gäller allt lärande och inte minst lärande
om naturvetenskap.
En av fördelarna med att lära med hela kroppen är att kunskapen finns kvar under hela livet.
Ett barn som lär sig simma vid 5 års ålder behöver inte lära sig simma på nytt vid 15 års ålder.
På samma sätt är det bestående kunskap att uppleva friktion och balans i tidig ålder. Det
viktiga är inte att lära sig att det heter friktion och balans utan funktionen av friktion och
balans. För att göra det ännu tydligare, kan vi tänka så här. Om barnet förstår vad som kommer att hända om ett föremål placeras på en roterande skiva (som ofta finns på lekplatser),
har det förståelse för centrifugalkraft.
Om barnet har känsla för om det är lättare att åka rutschkana i galonbyxor eller i jeans, har
det kunskap om friktion trots att det inte har ordet friktion i sitt ordförråd.
Att arbeta med hypoteser är ett bra sätt att ta reda på vad barnen vet och det ger möjlighet
att utveckla begreppen.
Mycket i barns lek bygger på att testa samma sak på flera olika sätt. Barn är naturligt nyfikna
på att utforska världen.
Vad har vi då för nytta av att lära oss om balans och friktion i tidig ålder?
Ett viktigt syfte är att ha något att återknyta till vid fysikstudier senare i livet. Lektionerna i
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fysik på högstadiet blir lätt meningslösa om eleverna inte kan skapa relevanta inre bilder.
En annan viktig sak är att förstå verkningarna av friktion och balans i trafiken eller till och
med vid promenad på en isig gata. Att ha känsla för hur snabbt det går att cykla eller köra
bil i en kurva vid halt väglag innan fordonet tappar greppet är betydelsefullt för trafiksäkerheten. Denna känsla går inte att beskriva med ord utan den finns i kroppen. Det är ungefär
på samma sätt som att fråga ett barn. ”Hur långt ut på grenen kan du klättra?” Barnet kan
inte ge ett snabbt svar utan klättrar upp och visar. Barnet har testat detta många gånger
och vet exakt var begränsningarna finns.
I vår vardag finns många naturvetenskapliga fenomen. Det gäller bara att fånga upp dem.
Det behövs inte några experimentböcker för att förstå dessa fenomen. Det handlar mer om
att ha fantasi och eget intresse av att experimentera. Personalens förhållningssätt är avgörande för att barnen ska vidga sina vyer. Om personalen har ett kreativt sätt att tänka, smittar
detta av sig på barngruppen.

o

Förhållningssätt

Ordet förhållningssätt är inte speciellt svårförklarat. Det betyder vilken attityd en person har
till något specifikt. Vuxnas förhållningssätt präglar stor del av arbetet på förskolan. Detta kan
ske högst omedvetet. Barnen faller lätt in i olika mönster beroende på hur personalen uppfattar olika delar av verksamheten. Det kan till det yttre se bra ut, men barnen kanske ändå
inte får möjlighet till optimal utveckling. Givetvis kan läget också vara det motsatta. Vid den
första anblicken ser det väldigt oplanerat ut, men verksamheten präglas trots det av en varm
anda och har rika lärandesituationer.
Vi har olika sätt att se på vår omvärld och detta är helt naturligt, men i vissa frågor måste vi ha
en professionell attityd och om vi ska lyckas måste vi i hela personalgruppen ha en samsyn
på förskolans verksamhet. Om större delen av personalstyrkan tycker att insekter är äckliga,
smittar detta lätt av sig på barnen och kan motverka att barnen blir nyfikna på insekter. Om
flera i personalen är rädda för att barnen ska slå sig när de klättrar över stockar och stenar,
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kan det medföra att barnen inte får möjlighet till motoriska utmaningar. Om några i personalen inte vill gå ut när det regnar, kanske detta förhållningssätt påverkar barnen och det
medför att de inte heller vill gå ut.
Det finns bra metoder att arbeta med frågor som rör förhållningssätt. Ett sätt är att ha regelbundna reflektionsmöten. Mötenas innehåll kan med fördel utgå från strävansmålen.
Utgå från ett strävansmål i taget. Vilket förhållningssätt krävs för att det ska gå att arbeta
enligt detta mål?
Att tillåta sig att ha ärliga diskussionsmöten kan leda till att all personal får en samsyn på
förskolans verksamhet. Det finns mycket kompetens inom personalgruppen och om denna
kompetens kan tas tillvara på ett positivt sätt berikas verksamheten. Kompetenser blir lätt
synliga vid pedagogiska diskussioner. Det gäller att lära sig att ge och ta. Ovilja att arbeta
med småkryp behöver inte alls innebära att personen i fråga lider av fobier. Det är mycket
troligare att personen är ovan vid situationen. Att ta in gråsuggor i ett litet terrarium eller
att tillverka en maskkompost kan bidra till att osäkerheten bryts.
Om någon i personalgruppen är rädd för att barnen ska skada sig på stockar och stenar, kanske det kan vara lämpligt att följa med någon som har vana av att barnen rör sig i skog och
mark och som på så sätt får inblick i att barn klarar av mycket mer än man många gånger tror
och att barnen snabbt lär sig att hantera olika risker.
Om det finns en positiv vilja, och alla strävar åt samma håll blir arbetet på förskolan spännande och stimulerande för både barn och personal.
Bo Lindvall
Malmö Naturskola
Pedagogisk Inspiration Malmö, Malmö stad

8

bakgrund
Jag heter Agneta Perevski och arbetar som förskollärare och pedagogista i Oxie, ett område
utanför Malmö. Jag har alltid varit nyfiken och velat utveckla pedagogiken. När den nya
reviderade läroplanen kom fortsatte mina reflektioner kring hur vi skulle kunna utmana barn
i sitt lärande? På förskolan kom vi fram till att naturvetenskap var ett område som vi behövde
bli bättre på och då väcktes frågan: ”Hur använder barn naturvetenskap i vardagen?” Detta
inledde en process där vi ville bli mer uppmärksamma på detta. I samarbete med personal
från Pedagogisk inspiration Malmö startades en reflektionsgrupp där vi diskuterade olika sätt
att fånga upp naturvetenskap i det barnen gör och sedan arbeta vidare med det. Gruppen
har träffats ca en gång/månad sedan 2011.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för
naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om
växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
Lpfö 98. Rev 2010

Sedan september 2011 arbetar barngrupperna regelbundet med att ägna sig åt lekfulla
aktiviteter kring naturvetenskap. Det handlar om allt från balans och friktion till centrifugalkraft och hävstångsprincip. Initiativet uppstod ur den reviderade läroplanens uppmaning att
integrera ämnen som språk, matematik, naturvetenskap och teknik i förskoleverksamheten.
Vi började fundera över vad som är naturvetetenskap i barnens vardag och hur vi skulle
kunna arbeta vidare med detta. Små barn behöver upplevelser som väcker tankar som de
kan fundera vidare på. Vad sker med ett barn som balanserar på en stock? Vad är det som
sker när barnet tappar balansen och ramlar ner?
Närmiljön erbjuder många möjligheter att utforska naturvetenskap med hela kroppen och
att undersöka fysikens grundläggande principer.
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Vårt syfte med experimenten på lekplatsen var att barnen i förskolan skulle kunna uppleva
”enkla fysikaliska fenomen”.
Barn är nyfikna på att undersöka och utforska sin närmiljö på olika sätt. Vårt arbete bygger
därför på barnens nyfikenhet.
Vi har aldrig haft några ambitioner på att teoretiskt försöka förklara vad som menas med
tyngdkraft, friktion med mera utan det är barnens upplevelser av dessa fenomen som har
varit i fokus.
Miljön både inne och ute är full av spännande upplevelser som barnen tillsammans med
pedagogerna kan upptäcka och utforska. Det finns oändliga möjligheter till upptäckter att
förundras över. För att detta ska ske behövs det medforskande pedagoger som försöker förstå vad barnen upplever.
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Se och känn, vad som händer när vi
snurrar!
En dag bestämde vi oss för att gå till en lekplats vid ”Koabacken”. På denna lekplats finns en
stor träplatta som barnen tycker det är spännande att snurra på. Det är skoj! Vid vårt besök
snurrade barnen runt och runt. Ju mer fart de fick, desto längre ut på plattan kom de tills
några inte längre kunde hålla sig kvar och föll till marken. Barnen utmanade sig själva genom
att dels sitta ner och framför allt att ställa sig upp och hålla balansen.
Vad är det som gör att man trycks utåt i karusellen?
Efteråt pratade vi med barnen om det som hade hänt. Med hjälp av bilder fick barnen berätta
för sina kompisar vad de hade varit med om:
”Det var otäckt när man åkte av snurran”.
”Det var roligt, det kittlade i magen”.
”Det var bättre att sitta än att stå upp”.
Vi bad barnen att kolla på tvättmaskinen där hemma tillsammans med föräldrarna. Vad
händer när den centrifugerar? Barnen upptäckte att tvätten hamnade på sidorna i tvättmaskinen.
Vi pedagoger bestämde oss för att göra ett experiment med vatten i en hink. Vi ville utmana
barnen vidare i deras utforskande av leken och att undersöka om barnen såg samband med
tidigare upplevelser.
Vad tror du kommer att hända om du snurrar hinken med utsträckt arm?
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Barnen svarade:
”Det rinner ut på mig!”
”Jag skulle akta mig.”
”Jag blir våt.”
Vi bad barnen snurra hinken. De var mycket koncentrerade, var och en på sitt sätt. Nu gällde
det att sätta hinken i rotation utan att vattnet rann ut. Första gången gick det inte så bra och
barnen fick vatten på sig men med övning blev det bättre. Barnen fortsatte sedan experimenterandet med olika resultat.
Som pedagog lär jag mig mycket av den drivkraft som finns i barnens lek. Genom att se det
barnen håller på med, kan jag bättre förstå, vara nyfiken och utmana vidare. Barnen upplevde
många fysikaliska begrepp med hela kroppen då de snurrade på träplattan, iakttog tvättmaskinen och testade att rotera en hink med vatten. Barnen måste få göra - ha det i kroppen,
innan de kan beskriva det med ord och förstå. Løkken (2012, s.30) beskriver det på följande
sätt:
”Kroppen är närvarande genom allt människan gör under hela livet. Med kroppen bebor hon
rummet och tiden och genom kroppens levda interaktion och kommunikation med världen uppstår en levd tid och ett levt rum.”
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Magnetism
Barnen hade under en tid använt ficklampor i undersökandet av ljuset. På ficklamporna
finns magneter. Några barn upptäckte att de kunde sätta fast sina ficklampor på matvagnen.
De satte sedan magneter mot olika saker för att se var de fastnade. Vi blev nyfikna och gav
barnen i uppdrag att testa magneter mot olika material. Barnen fick ett papper, magnet och
gem. Barnen skulle då sätta magneten under pappret och gemet ovanpå och se vad som
hände? Vissa barn var försiktiga i början. När de så småningom prövade ville de göra det om
och om igen. De ville inte sluta.
Vi fortsatte att undersöka magnetism. Barnen verkade mycket intresserade och deltog livligt
i de olika uppgifterna. Vi filade järnspån från plåtlock. Vi lade spånen på ett papper och drog
magneten tätt under. Det bildades mönster.
”Det ser ut som djur som börjar krypa” sa ett av barnen.
Vid ett tillfälle råkade en skrumpen ballong ligga på bordet och fångade då barnens intresse.
När ballongen gnuggades mot barnens hår drogs håret mot ballongen. Vi fortsatte att koppla
ihop upplevelserna genom att gnugga en penna mot tröjan. Barnen provade att ”lyfta” olika
stora pappersbitar med pennan.
”Hur stora pappersbitar kan lyftas?”
”Kan man använda annat material?”
Vi fortsatte att prova massor av olika material. Det är viktigt att pedagogerna utmanar och
stimulerar barnen till att se samband, att göra olika saker vid olika tillfällen samt att barnen
får prova om och om igen.
Vi pedagoger och barnen har fått nya insikter om naturvetenskap i vardagen. Vi har lärt oss
att utnyttja slumpen för att upptäcka vad barnen är intresserade av. Det blev då lättare för
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oss att följa barnens tankar och fortsätta att arbeta utifrån deras intressen. Reflektion tillsammans med barnen kring foto och film har gett oss fler möjligheter att tolka aktiviteterna.
Barnens reflektioner är viktiga för att ge oss möjlighet att följa deras tankar. Vi lär av varandra.
I förskolan ska barnen lära genom lek och kreativitet. Som Elfström m fl. (2014) skriver, ska
”att göra” vara utgångpunkten även inom naturvetenskapen. Barnen i förskolan ska kunna
undersöka, upptäcka och utforska. När barnen utforskar utifrån sin vardag och med lust och
glädje, skapar det ett sammanhang för dem som leder till en förförståelse för naturvetenskapliga begrepp. Att hitta saker som attraheras av magneter har spridit sig på förskolan.
Området magnetism har verkligen gjort sitt intåg på vår förskola.
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Lyfta och balansera
Barnen gungar gärna på vår gungleksak som har fyra sittplatser. De har upptäckt att man
måste sitta på olika sätt för att få balans. Ute på gården har vi fått stora stockar som ligger i
en u- formation. Barnen balanserar gärna på dessa.
En dag när det hade blåst rejält ute hade grenar knäckts på ett stort pilträd. Barnen upptäckte grenarna och började flytta på dem. Pedagogen frågade barnen om de kunde göra en
gungbräda av grenarna och i så fall hur?
Barnen började genast dra en av grenarna vidare till de stora stockarna och la den stora grenen tvärs över stocken. Sedan provade de att gunga. De satte sig på varsin sida och gungade.
Ena barnet flyttade sig längs grenen så att vikten fördelades lika på båda sidor av gungan.
Denna händelse reflekterade vi över tillsammans med barnen. Min reflektion är att barnen
använde teknik och utforskade hävstångsprincipen. Senare prövade vi att bygga en hävstång
ute med spade, stubbar, tomback och stockar. En pojke prövade att lyfta träskivan med spaden. Det var svårt. Barnen upptäckte så småningom att det var lättare att flytta träskivan om
man tog stöd av en stock och samtidigt höll långt ut på spadskaftet. De funderade över detta
och testade olika material många gånger. Vi kom tillsammans fram till att tyngdpunkten ska
vara så låg som möjligt.

o

- På vilket sätt introducerades uppgiften?
- Varför valdes spadarna och övrigt material?
o
- Vilken utgångspunkt
fanns det med uppgiften?
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Ibland finns det tillfällen då vi måste tänka till så att vi inte ger barnen färdiga svar utan väljer
att ställa motfrågor som ”vad tror du”? Det är viktigt för barnens fantasi och självkänsla, så att
de känner att de får tänka fritt utan några ”rätt eller fel”. Det är viktigt för barnen att förstå att
vi vuxna faktiskt inte vet allt. Vi kan ta reda på det tillsammans med barnen.
Som pedagog är det viktigt att ta reda på och se det enskilda barnets kompetenser och
intressen. Elisabeth Nordin-Hultman(2004) använder uttrycket ”Att göra en synvända” för att
beskriva pedagogers behov att vända blicken från själva barnet till att se det som barnet ser
på.
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Geggamoja
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja,
utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap
Lpfö 98. Rev 2010 s.10

På förskolan har vi naturvetenskap omkring oss hela tiden. Vi försöker synliggöra detta både
för oss själva och för barnen. I sandlådan utforskar barnen hur sanden är att bygga med när
det är en torr, varm dag och hur sanden kan formas en regnig dag? De silar sanden, blandar
olika sandstrukturer, bygger, gräver och leker på olika sätt. Vi tog fasta på att pröva något
som barnen var bekanta med, nämligen att göra ”geggamoja”. När det har regnat ute dras
barnen ofta till vattenpölarna som bildats på förskolans gård för att samla, hälla, hoppa och
plaska i pölarna. Spannar fylls med vatten som blandas med sand som barnen använder i
olika lekar. Vatten är tacksamt och roligt att leka med.
Vi ville utmana barnens intresse för vatten. Vi bestämde oss för att ta med sand in och fortsätta vårt utforskande inomhus. Burkar fylldes med sand och barnen fick hälla på vatten. Vi
frågade barnen: ”Vad tror ni ska hända?”
”Det blir geggamoja.”
Detta var en kunskap som barnen redan hade. Men vad händer om man låter ”geggamojan”
stå en vecka?
Medan vi väntade undersökte vi vad som sjunker snabbast. Barnen prövade många olika
material som sax, leksaksbil, garn, flirtkula, fjäder och tvättklämma.
Efter en vecka tittade vi på burkarna och såg vad som hänt. Gruset hade sjunkit till botten.
Grus och vatten hade separerat sig. Vi tittade på hur gruset hade skiktat sig. De allra minsta
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sandkornen hade lagt sig överst.
Barnens tankar om vad som hänt:
”Vattnet har smältit geggan.”
”Det liknar Hawaii!”
Barnen frågade spontant:
”Är där vatten i sanden på botten?”
Drygt hälften av barnen trodde att sanden var torr och övriga barn trodde att sanden var våt.
När vi ger möjlighet att upptäcka samband kan vi följa upp barnens tankar.
Ibland kan jag förvånas över hur stort fokus vi lägger på det barnen gör utan att fundera på
vad de vill kommunicera.
Att få vara nyfiken och uppleva med både kropp och själ är viktigt. Vi ges då möjlighet att
verkligen uppleva naturvetenskap. Att göra enkla och vardagsnära experiment tillsammans
med barnen på förskolan är inte bara roligt och inspirerande, utan också ett sätt att göra det
osynliga synligt.
En naturvetenskapligt utforskande kultur kan därför inte iscensättas om
man inte får möjlighet att undersöka med hela sin kropp och med alla
sina sinnen, både utomhus och inomhus. Det gäller för såväl barn som
vuxna. Förutsättningar måste också finnas för att vandra mellan olika
språkliga uttrycksformer och områden för att befästa gamla kunskaper
och göra nya upptäckter
Elfström m fl. 2008:25
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Stormkök
Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt
förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.
Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan
utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.
Lpfö 98. Rev 2010

Dungen är förskolans närnaturområde och rymmer många platser som barnen kan upptäcka.
De kan bygga kojor, hålla till vid groparna eller vid trollets sten. Det är magiska platser som
sätter fart på fantasin och får barnen att känna sig trygga i dungen.
Vi har tagit med oss ett stormkök ut i naturen för att ge fler upplevelser för alla sinnen. Vi har
prövat att laga mat ute. Att laga mat ute är en lärandesituation för både barn och vuxna. Nu
vet vi och barnen hur man bygger ihop ett stormkök och vilket bränsle som behövs.
Att laga mat ute kräver förberedelser och tålamod men när förberedelserna är gjorda har vi
tid för lek och aktiviteter. Vi har plockat nypon och kokat nyponsoppa, vi har blandat smet till
krabbelurer (plättar) som vi sedan stekt och vi har kokat korv som vi ätit med bröd, senap och
ketchup. Barnens aptit ökade av allt arbete med att laga maten och av den goda doften. Allt
smakar så bra när man är ute. Kanske är det för att alla sinnen är aktiverade på en och samma
gång?
När vi reflekterar med barnen och tittar på bilder och film från utedagarna visar de stort
intresse och vill gärna dela sina erfarenheter med kompisar och med oss.
”Vi vill gå till dungen!”
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Barnen tycker det är spännande med stormkök. Vi har lärt oss att då verksamheten erbjuder
barnen innehåll som är intressant och meningsfullt, tycker de att det är roligt att delta.
Nordin-Hultman (2004) menar att vi borde blicka på det som barnen blickar på. Vad är det som
barnen relaterar till och vad är meningsfullt för dem?
Vi tycker att det är viktigt att ha roligt tillsammans En pedagog reflekterade över sig själv:
”Jag har växt med min uppgift, reflekterar mer över verksamheten och tar för mig. ”
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Upptäckter i Dungen
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur
samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
Lpfö 98.Rev 2010

Vid våra besök i dungen gör vi gemensamma upptäckter som stimulerar barnens fantasi.
Kullerstenarna förvandlas till ”där trollen bor”. Vi har även hittat ett fågelbo och kraniet av en
kanin. Kan detta ha väckt barns funderingar kring döden? Kan vi gå vidare med detta spår
med utgångspunkt från kaninen?
Barnen har också visat stort intresse för stenar.
”Jag fick fickorna fulla av stenar”, som en pedagog uttrycker det.
Kan vi gå vidare med detta? Håller barnen på att förstå något kring livsfrågor? Både stenen
och kaninkraniet är gamla! Vilka tankar väcks hos barnen?
Vi ser att mötet med barnen är betydelsefullt och viktigt. Vi äger vår tid och vad gör vi med
denna. Det är bra att barnen får komma till samma plats många gånger. De behöver tid för
upplevelser och för att vara med i processen.
En dag hade det snöat och barnen upptäckte vintern. De reflekterade kring att dammen var
frusen.
”Kan man gå på isen?”
”Kan man åka skridsko?”
”Hur kan man ta reda på om isen är tjock eller tunn?”
27

Några barn trodde att man kunde gå på isen, andra trodde det inte. Vi prövade våra hypoteser på några vattenpölar som faktiskt fått tjock is. Vi gick ut på isen. På någon pöl gick isen
sönder och barnen tog upp stora och små isflak. Vi använde många matematiska begrepp för
att jämföra tyngd, storlek, tjocklek och temperatur. Var det isens hållfasthet som barnen undersökte? Det märktes att upplevelserna väckte frågor hos barnen som vi kunde tänka vidare
kring. Vi ska börja i det konkreta och lära av verkligheten.
Vi gjorde experiment på platsen genom att samla snö och is i mjölkförpackningar. Barnen
samlade in materialet med muggar och vi fyllde tillsammans en mjölkförpackning. Alla
barnen var entusiastiska. Ett barn använde en pinne och ett annat barn en sten. Vem fick loss
mest? Barnen reflekterade. Pinnen var effektivast att hacka frusen snö med. Vi tog in mjölkkartongen och dagen efter undersökte vi vad som hänt med snön och isen.
Vårt syfte var att visa barnen som brukade äta is och snö hur smutsig den är. Barnen uttryckte
att det var äckligt! Det är en spännande utmaning att försöka förstå hur barnen tänker och
att utmana dem att skapa en förståelse för sin omvärld.
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Från frö till planta
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse
för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle
påverkar varandra
Lpfö 98. Rev 2010

Vi har stort intresse av att följa årstiderna och synliggöra ”tiden” för barnen på flera olika sätt.
Vi har gett oss ut på en vårpromenad. Barnen har fotograferat, samlat naturmaterial, ritat och
klippt ”vårtecken” från tidningar. Detta har vi använt till vårt ”Årstidsfönster”. Vi bygger på
barnens nyfikenhet.
För tillfället är de mycket intresserade av att plantera. Barnen har själva skrivit etiketter med
växtens namn och satt ner fröna i jorden. Vi har planterat många olika kärnor och frön av
bland annat paprika, tomat, melon, krasse, vitlök och gräs. Barnen tror att vi ska få många
paprikor och tomater men mest fascineras de av vitlöken som växer så det knakar. Samtidigt
som barnen följer växternas utveckling utmanas värdegrunden. Man måste ta det varsamt
när man ska dela små späda skott. Barnen ansvarar för att vattna. Vi pratar om vad vi gör för
att kunna sätta ord på upplevelserna. Vi har testat att plantera på olika platser för att se om
detta påverkar växtprocessen. Vi har provat växtplatser som garderob, plaströr, glasburk med
lock, petflaska och miniväxthus.
Barnen har ansvarat för att vattna gräset. Detta blev väldigt betydelsefullt för en flicka. Den
dag hon fick ta hem gräset skulle hon och hennes familj åka till Lalandia över helgen. Flickan vägrade att lämna gräset hemma så det fick följa med. Vad har detta väckt för tankar hos
barnet? Barnen försöker förstå sin omvärld. Därför är det viktigt att ge många upplevelser
och att gå på djupet.
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Maskar
Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek
och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika
skäl behöver stöd i sin utveckling, ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust
att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan
Lpfö 98. Rev 2010

Promenaden är en upplevelse som ger barnen möjlighet att utforska sin omgivning. Vad ser
vi och vad hör vi?
Maskar har varit intressanta att studera mer noggrant. Hur ser masken ut? Hur känns den?
”Var finns huvudet”, undrade ett barn?
Vi bestämde oss för att gräva ett hål i marken uppe i dungen för att se vad vi kunde hitta.
Barnen hittade daggmaskar, rötter och stenar. Maskarna väckte stort intresse. Vi hade tagit
med luppar och förstoringsburkar så att barnen kunde titta mer noggrant. Vi hade också tagit
med en låda som vi fyllde med jord. Vi la maskarna i den och täckte över med löv. Barnen
räknade maskarna och kom fram till att det var ”fyra stora och en bebis”. Vi tog med lådan till
förskolan.
Vi fick hjälpas åt att duscha maskarna en gång om dagen. Det är viktigt att jorden inte torkar
för då kan maskarna dö. Vi tittade på film om maskar och läste på internet om hur maskar vill
ha det för att må bra. Det ska vara fuktigt men inte jätteblött. Det ska finnas löv för det gillar
de att äta.
I maskprojektet kommer värdegrunden in naturligt. Det är viktigt att visa hänsyn och se till
att maskarna har det bra där de bor. Vi har gjort maskar i rödlera och gjort ett stort collage
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tillsammans om ”vår plats” i dungen. Vi har sökt på internet efter hur man säger mask på våra
barns olika modersmål.
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foto: Leviathan1983 / Wikimedia Commons (CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Nyckelpigor
Barnen är intresserade av att samla nyckelpigor i hinkar. Nyckelpigorna har fått gunga på en
bräda som barnen lagt på ett däck. Vad händer om man gungar för snabbt? Barnens hypotes
var att nyckelpigorna kunde trilla och slå sig. Barnen skyddade därför nyckelpigorna från att
falla. Barnen konstaterade att nyckelpigorna kan flyga om de vill, så de kan själva bestämma
om de vill vara kvar hos oss.
Vilka spår kan vi fortsätta med? Vad äter nyckelpigan? Räkna prickarna! Finns det någon skillnad på olika nyckelpigor? Är alla lika? Leta upp ordet nyckelpiga på flera språk! Vad är det
barnen försöker förstå i sitt undersökande? Nyckelpigorna kan inte gå upp för hinkens sida
men kan gå på brädan och på barnens rygg. Varför? Kan barnen prova sina teorier genom
att låta nyckelpigorna gå på skilda underlag? Är det friktion och balans som de egentligen
utforskar?
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Gråsuggor
Promenaden till dungen var betydelsefull. På väg dit utforskade barnen naturen på egen
hand.
Vi gick till dungen en dag då det ösregnade. Barnen började hoppa i vattenpölar och gå balansgång mellan dem. De undersökte ett äpple, hoppade på stenar och tittade på svampar.
Vid ett besök ville vi låta barnen möta småkryp. Barnen och pedagogerna lyfte tillsammans
på en gammal murken stock. Under den kilade det många olika småkryp.
”Titta!”
Vi kikade alla med stort intresse, men problemet var att djuren gömde sig så snabbt. Vi började söka efter gråsuggor under bark, där de gillar att vara. Vi ville ge barnen möjlighet att
undersöka gråsuggorna ännu mer ingående och på så sätt väcka ett intresse. Ofta är det så
att om vi pedagoger är nyfikna, smittar detta av sig till barnen. Vi hjälptes åt att fånga gråsuggor och lade dem i ett litet plastterrarium. Terrarium är till för landlevande organismer
medan akvarium är till för vattenlevande djur och växter.
Innan vi lade ner gråsuggorna skapade vi tillsammans med barnen en naturliknande miljö i
terrariet. Gråsuggor behöver fuktiga löv och något att kunna krypa under.
Terrariet stod sedan inne på förskolan. Vi trodde att barnen skulle visa stort intresse för
gråsuggorna men det fanns inte många att se på! Vad skulle vi göra för att få syn på dem? Vi
plockade upp några gråsuggor och ställde fram luppar som barnen kunde använda för att
titta mer noga på hur de såg ut. Då upptäckte vi att gråsuggorna såg olika ut. Några var som
klot och andra var långa. Vi jobbade vidare genom att laminera bilder på olika gråsuggor.
Sedan tejpade vi fast dessa bilder på golvet. Barnen låg ofta på golvet och tittade på bilderna. Även de yngsta gjorde så. Sedan uppstod leken att hoppa på och att gå mellan bilderna.
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foto: Joshpeck22 / Wikimedia Commons (CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Detta höll på länge. Barn upplever och lär med hela kroppen.
Det är viktigt att gråsuggorna har en fuktig miljö. Naturmaterialet torkade med tiden. I
terrariet lade vi därför ner en stor färsk potatis som vi borrat många hål i med en potatisskalare. I hålen kunde gråsuggorna hitta mörker och fuktighet. Vi prövade också att lägga
dit bitar av frigolit och tvättsvamp som gråsuggorna kunde gömma sig under.
Vi ställde utmanande frågor till barnen som de funderade över. Vi tittade också på film om
gråsuggor och kompletterade med bilderbok och iPad.
”Titta en groda”, uttrycker ett barn som ser på gråsuggorna.
Efter en tid inomhus hade djuren vant sig vid miljön i terrariet och blev mer synliga.
Vi upptäckte att några snäckor och en snigel följt med in i terrariet. Vi tittade på dem med
lupp och lade ner ett salladsblad för snäckan att mumsa på. Vad händer i terrariet? Pedagogerna och barnen rycktes med i undersökandet ”här och nu”.
Det kändes mycket roligt och stimulerande att märka barnens intresse. I början fanns det
en del hinder men nu såg vi att intresset hade fångats.
Stunderna mellan olika aktiviteter kunde barnen använda till att till exempel lägga pussel
eller att titta på småkrypen. Terrariet hade fått en verklighetsanknytning och hade blivit en
del av vardagen.
Genom att ta in naturföremål kan vi studera olika kretslopp.
Gråsuggorna hade förvandlat löven så att enbart bladnerverna var synliga. Barnens intresse väcks på nytt. Förslag som att lägga mossa i akvariet för att se om gråsuggorna äter av
den kom upp.
En dag hade gråsuggorna dött och barnen gav hypoteser om varför. De kom fram till att
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det inte hade varit tillräckligt fuktigt i terrariet. Barnen var med och begravde gråsuggorna
under en barkbit vid en stubbe i dungen.
”Nu har gråsuggorna kommit hem”, uttryckte ett barn.
Det är viktigt att barnen själva ser och upplever så mycket att de kan bilda sig en egen
uppfattning. Vi ska underlätta för barnen att se sambanden. Vi som pedagoger tillrättalägger
ofta verkligheten för barnen och döljer följden av ett misstag. När terrariet blev för torrt och
gråsuggorna dog valde vi att låta barnen få uppleva detta.
Barn bryr sig till en början inte alltid om att veta namn på växter och och djur men lär sig
snabbt när de känner ett behov av att veta. Det viktiga är att få upplevelser.

o

Fundera på...
Vi lever i ett samhälle som hela tiden ger barnen mycket
stimuli. Stanna upp! Barn behöver inte hela tiden göra
saker utan måste få ha ”tråkigt”. Barn behöver ett eget
”rum” utan vuxna för att känna frihet. Hur har vi det hos
oss?
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Avslutande tankar
För mig har det varit oerhört spännande och lärorikt att få vara delaktig i förskolans pedagogiska utveckling. Arbetet med pedagogisk dokumentation ger mycket underlag till våra
diskussioner. Diskussionerna sker i form av reflektion i arbetslagen. Under reflektionsstunderna har jag upplevt att samtalen gett arbetslaget nya tankar att arbeta vidare med. Framför
allt har vi förstått att vi behöver tid för att lära oss att följa barnens intressen här och nu. Vi
har provat olika sätt att dokumentera med text, foto och film. Vi har använt både kamera och
iPad. Min övertygelse är starkare nu att barns intressen, nyfikenhet, lust att undersöka och
utforska behöver mötas av lyssnande och medforskande pedagoger.
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Enkla undersökningar med växter och
djur som vi provat
o

Hur tar vi hand om gråsuggor inomhus?

Det bästa är att förbereda terrariet innan djuren tas in. Transportera gråsuggorna i glas- eller
plastburk med lock. Lägg något fuktigt i burken. Gör inte hål i locket så stannar fukten kvar i
burken. Det finns tillräckligt mycket luft i burken! Det går även att transportera djuren i plastpåse. Lägg något fuktigt i botten på påsen. Blås lite luft i plastpåsen så att den håller formen
och knyt. Då minskar risken för att djuren blir klämda.
– Plastterrarium/ plastakvarium kan köpas i zooaffär för ca 250 kronor. Det går även att använda en stor plastlåda med lock, men välj gärna ett kärl med genomskinlig plast i så fall.
– Lägg ca 5 cm högt med grus i bottnen och fortsätt med bruna fuktiga löv ca 1 dm. Använd
gärna löv från olika träd och buskar. Gråsuggorna livnär sig på löven.
– Lägg stenar pinnar och bark för djuren att gömma sig under.
– Plantera gärna en grön växt till exempel krukväxten ampellilja.
– Duscha löven med duschflaska vid behov. Löven ska vara fuktiga. Kontrollera detta varje
dag. Man kan även borra hål i färska potatisar och lägga i terrariet.
Så här kan ni jobba vidare:
Skriv ordet ”gråsugga” på en bild på gråsugga för att barnen ska få se ordbilden. Gör samma
sak med fler småkryp som barnen upptäckt. Kopiera bilderna och spara i en låda så att barnen kan undersöka vidare!
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foto: Optograph / Wikimedia Commons (CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

o

Så fröer inomhus

Så i engångsförpackningar som mjölkpaket eller i små krukor med fat. Vattna sparsamt så att
jorden är fuktig men inte blöt. Placera plastpåsar över krukorna eller engångsförpackningarna. Fäst plastpåsarna med gummisnoddar. Låt växterna komma upp en bit innan plastpåsen tas av. Det är viktigt att vänja växten vid den torra luften genom att göra hål i påsen
några dagar innan den tas av helt.
Lämpliga växter att så med frön är tomat, paprika, vitlök, bönor och krasse. Krasse kan också
sås på en delad slanggurka. Frön från paprika gror snabbt.
På vintern är det spännande att samla fröer och fröställningar i naturen. Samla i påsar. Lägg
fröerna i en eller två lådor. Strö över jord och täck med plastfolie. Ställ i ett fönster – vad
händer? Hur lång tid tar det innan fröna börjar gro? Fungerar det inte så ställ ut lådan i kylan
några veckor och ta in den igen. En del frön behöver kyla för att kunna gro.

Plantera kärnor

Att plantera kärnor av olika slag blir en process att följa för barnen. Dadlar växer upp till små
palmer. Äpplekärnor kan behöva några veckors kyla i kylskåpet före plantering för att gro
bättre. Tomatkärnor läggs på hushållspapper för att torka. Lägg dem sedan i vatten några
timmar och plantera i jorden. Avocadokärnor kan sättas i jorden direkt. Minst hälften gror.
Växten blir snabbt lång. Plantan kan stå i en rabatt utomhus under den varma årstiden. Den
går fint att beskära.

Slutet system

Använd glasburk eller pet-flaska. Häll jord längst ner i burken eller flaskan och häll sedan
i frön och lite jord över fröna. Vattna försiktigt. Sätt på locket. Det är viktigt att det blir tätt.
Använd eventuellt tejp eller lim. Det finns luft och vatten i detta system och det behöver inte
fyllas på. Den fuktiga luften kondenseras mot flaskans / burkens insida och vattnet rinner på
nytt ner i jorden. Vattnets kretslopp blir tydligt för barnen. Ställ flaskan eller burken ljust. Låt
växten växa upp och brytas ner.
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Bland gråsuggor och geggamoja
Förskolläraren Agneta Perevski visar på hur de dagliga rutinerna inom förskolan lätt kan
förändras till en spännande resa. Tjusningen för både barn och vuxna är att vara med om en
lärandeprocess som inte är förutbestämd. Resultatet är ett inspirerande arbetssätt som dels
bygger på egna upplevelser men som även har mycket tid för reflektion och analys.
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