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Abstract 

This study examine how pedagogues work to develop children's knowledge 

and understanding of animals based on the Reggio Emilia philosophy. To 

answer the questions at hand interviews with six pedagogues were held. This 

studies result showed that the most common approach of teaching was to use 

the forest. The pedagogues found it important to follow the children’s own 

interests and let their curiosity lead their work forward. They looked into 

what different animals needed to survive. The pedagouges linked many of the 

curriculum's different goals into the childrens work with animals. The peda-

gogues perceived this work as giving it a broad and clear picture of the 

animal that gave the children knowledge and understanding of the animals. 

The study's conclusion shows that the pedagogues consider that the work 

becomes more meaningful and rewarding for the children if they show 

curiosity and interest. 

Keywords: Animals, pedagogues, preschool, Reggio Emilia 
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Sammanfattning 

I denna studie undersöktes hur pedagoger arbetar för att barn ska utveckla sitt 

kunnande och sin förståelse för djur utifrån Reggio Emilias filosofi. För att få 

svar på studiens frågeställningar genomfördes kvalitativa intervjuer med sex 

stycken pedagoger. Resultatet visade att pedagogerna utnyttjade skogen i 

verksamhetens närmiljö. Det var mycket viktigt för pedagogerna att utgå från 

barnens egna intressen, deras nyfikenhet styrde verksamheten framåt. Peda-

gogerna gjorde fördjupade arbeten med barnen där det undersöktes vad djuret 

behövde för att leva. I dessa arbeten kopplade pedagogerna in många av 

läroplanens mål. Pedagogerna uppfattade detta arbete som att det gav barnen 

en bred och tydlig bild av djuret som gav barnen kunskaper och förståelse för 

djuren. Studiens slutsats visar att pedagogerna ansåg att arbetet utifrån blir 

mer meningsfullt och givande för barnen om de själva visar nyfikenhet och 

intresse. 

Nyckelord: Djur, förskola, pedagog, Reggio Emilia 
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1 INLEDNING  

Appleton (2008) visar i sin forskning att lärare som arbetar med de yngre 

åldrarna överlag har begränsade kunskaper inom ämnet biologi där även djur 

ingår. De lyfter att lärarna är osäkra inom ämnet och därmed är intresset för 

ämnet begränsat. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) menar att pedago-

gernas kompetens inom ett visst ämne är viktigt. De lyfter att konsekvenserna 

av lägre kompetens inom ett visst ämne kan påverka vårt framtida samhälle. 

Barn som får lägre kunskaper inom ett visst ämne i tidigare åldrar kan påver-

kas till att få mindre kunskaper och förståelse för ämnet även i vuxen ålder.  

Pedagogerna har ett ansvar att utveckla sitt eget kunnande inom områden 

som de anser att barnen behöver utvecklas i. Myndigheten för skolutveckling 

(2003) menar att lärare för de yngre åldrarna har en viktig roll i att lära ut 

naturvetenskap. Om lärarna anpassar undervisningen utifrån barnens kun-

skapsnivå har det stor betydelse för barnens framtida intressen om ämnet. 

Därför är det viktigt att lyfta nyfikenheten för djur redan i barnens tidiga 

ålder. 

Skolverket (2016) beskriver att förskollärarna har ansvar för att barnen 

utmanas och stimuleras i sitt eget intresse för djur. Jag har sett att förskollä-

rare arbetar med djur i form av olika bilder, i böcker och på spel. De sjunger 

sånger och gör olika djurläten, men ett arbete där en större förståelse om djur 

sker har jag inte sett. En större förståelse där barnen får en inblick i djurets 

liv, bland annat vad den behöver för att överleva. Genom mina tidigare 

erfarenheter har jag uppfattat att det arbetas ganska lite om barnens förståelse 

för djur, jag har enbart sett två förskolor som har arbetat med tema djur. Jag 

vill därför undersöka detta närmare i mitt examensarbete. 

 

1.1 Bakgrund 

Gee, Harris och Johnsons (2012) lyfter vikten med att barn ska få umgås med 

djur, ex hundar. De menar i sin studie att det har påvisats att yngre barn som 

får tillgång till att umgås med hundar kan bidra till att barnens stressnivå 

sjunker. Hundar kan även bidra i barnens avslappning då djuret framkallar 

lugn hos barnen. De släpper jobbiga krav och det ökar barnens förmåga att 

fokusera, vilket i föreliggande studie kan vara att fokusera på sin förståelse 

för djur. Även Myers (1998) lyfter att djur kan ha stor påverkan på barn, 

Myers menar att barn lär sig empati lättare genom att få umgås med djur.  
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 1.1.1 Reggio Emilia 

Enligt Reggio Emilias filosofi ska barnen finna sin egen identitet, det handlar 

”om känslan av att finnas till, en representation, ett jag, ett själv.” Denna 

känsla behövs för att barn ska bli självständiga individer, det bidrar med att 

forma en personlig identitet (Moderna museet 1986 S.45).   

Colliander (2013) lyfter att Reggio Emilias filosofi bygger på vilka möjlig-

heter människan har och det finns en stor respekt för barn. Med denna filosofi 

är alla barn födda intelligenta och rika med en drivkraft som vill utforska den 

värld vi lever i. Barnet ses som kompetent, rikt och nyfiket. Det kanske inte 

finns endast en sanning utan istället kan det finnas många olika sätt som 

människan finner sina kunskaper på.   

En central idé i denna filosofi är att barnen ska få möjlighet att utveckla alla 

deras uttrycksmöjligheter. Pedagogerna ska försöka att påverka så lite som 

möjligt hur barnen väljer att uttrycka sig på. Pedagogerna ska se sig själva 

som medforskande i barnens lekfullhet när de utforskar delar i livet som är 

nytt för barnet. Pedagogen ska helst inte ge barnet färdiga svar, de ska istället 

vara ett stöd i barnens tankar och funderingar (Colliander 2013). 

Dokumentation, observation och skapande är centralt inom Reggio Emilia. 

Colliander (2013) lyfter att dokumentationen kan vara en startpunkt för att 

nya undersökningar ska ske. Hon menar att pedagogerna har en viktig roll i 

att tillhandahålla barnen med arbetsformer så som material, tekniker, tid och 

rum. Det är pedagogens ansvar att barnen får dessa möjligheter. Barnen får 

då fortsätta sitt utforskande för att utveckla förståelse och kunskaper som i 

denna studie är för djur. Pedagogerna ska visa nyfikenhet för undersökandet, 

delas tillsammans med barnen och med andra pedagoger. Nyfikenheten ska 

vara uppriktig för att projektet ska kunna öppna upp för möten, både mellan 

individer och till projektets ämne.  

 

1.2 Syfte 

Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur pedagoger arbetar för 

att barn ska utveckla sitt kunnande och sin förståelse för djur utifrån Reggio 

Emilias filosofi.  

1.3 Frågeställning/ar 

 - Hur används djur i närmiljön i den pedagogiska verksamheten? 

- Hur använder pedagoger barnens nyfikenhet för djur i verksamheten?  
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 - Vilka resurser används i den pedagogiska verksamheten där djur är i 

fokus? 

- Hur ser pedagoger på barns kunskap och förståelse av djur? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Barn har ofta ett intresse för djur och Murphy (2017) lyfter i sin studie att 

med en vuxen som inte förser barnen med alla svar men som finns där som 

en hjälpande hand ger barnen utrymme för att upptäcka på egen hand. Hon 

lyfter även att aktiviteter där demokratin lyser igenom resulterar i en mer 

utvecklande och lärande aktivitet för barnen. Utifrån Reggio Emilias filosofi 

lyfter hon vikten med att befinna sig i den miljö som barnen ska utveckla 

kunskaper inom. Att låta barnen utforska djur i djurets egen miljö främjar 

barnens utveckling i att förstå djuret. Barnen får förståelse för vad djuren 

behöver för att överleva, vad den äter, vad den gör om dagarna, hur den ser ut 

och varför den ser ut som den gör. Barnen lär sig även av varandras kunskap-

er. Murphy (2017) betonar även att det är viktigt att pedagogerna vet när 

barnen tar till sig kunskap för att sedan kunna utnyttja situationerna.  

 

För att arbeta på ett utvecklande och lärande sätt utifrån Reggio Emilias 

filosofi lyfter Abdelfattah (2015) två huvudkomponenter som lägger grunden 

för om lärandet blir meningsfullt hos barnen. Dessa är förskolans resurser och 

pedagogernas val av undervisningsmetod. Men hon lyfter även att det finns 

flera faktorer som spelar in hur mycket Reggio Emilias filosofi påverkar 

barnens kunskaper och förståelser. Hon nämner att pedagogernas kompetens 

inom Reggio Emilia spelar stor roll, pedagogen kan ha den bästa planeringen 

för en aktivitet men om barnen inte finner det intressant kommer de ändå inte 

ta till sig lärandet som var planerat från början. Det är därför viktigt att 

pedagoger kan observera barnen, se deras intressen för att därifrån utveckla 

sin planering där barnen är i fokus. Men om pedagogerna inte har den erfa-

renheten eller utbildningen kan det bli svårt att uppnå.  

 

Med Reggio Emilias filosofi tar barnens egna undersökande plats, Gencer 

och Gonen (2015) lyfter att med hjälp av denna filosofi utvecklar barnen sin 

fantasi och den är viktig att ha i barnens undersökande. De menar att projekt 

tillsammans med barnen som utgår endast utifrån barnens egna intressen och 

nyfikenhet leder till att barnen utvecklar sin förmåga att utmana sina färdig-

heter och sitt tänkande på ett positivt sätt. Om barnen får tillgång till att 

utveckla och gå vidare med sina egna idéer utan att en vuxen sätter gränsen 

kan barnet få tillräckligt med utlopp för sin nyfikenhet och med det utvecklas 

barnens förståelse inom ämnet.  

 

I föreliggande studie kan pedagogernas kompetens även vara viktig i bemö-

tandet av djur, det kan tillgodose barnens rädslor för djur. Pedagogerna har en 

viktig roll i barnens undersökande av djur då Kubiatko (2012) förklarar att 
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barnen påverkas i tidig ålder av de vuxna som barnet befinner sig runt. Detta 

lyfter även Born (2018) då han menar att barns förståelse av djur, deras 

egenskaper och förmågor påverkas även av media, livsmiljö, sagor, djurpar-

ker, videospel och appar. Enligt Kubiatko (2012) är utbudet ganska litet på 

forskingar som handlar om barns förståelse med fokus på barnens rädsla av 

djuren. I hans studie beskriver han att även de yngsta barnen på förskolan kan 

skilja på bra och dåliga djur, barnen bestämmer detta utifrån sina egna rädslor 

för djuret och även genom att iaktta djurets utseende. Kubiatko (2012) säger 

att de vuxnas påverkan om vad som gör ett djur bra och dåligt oftast lever 

kvar upp i vuxen ålder. Han menar att det därför är viktigt att pedagoger 

arbetar för att minska denna påverkan, då får barnen chans till en mer rättvis 

förståelse för djur. En idé han lyfter för att minska linjen mellan dåliga och 

bra djur är att barnen får tillgång till att träffa levande djur på förskolan. Då 

menar Kubiatko (2012) inte bara katter och hundar utan även de djur som 

barnen kanske inte ser lika ofta, exempel ormar. På så sätt menar han att 

barnen lär sig att undersöka själva och att de får en förståelse även de ”då-

liga” djuren. Han lyfter även att pedagogerna kan visa filmer för barnen, 

exempel dokumentärfilmer om olika djur.  

 

För att barn ska få möjlighet till en så naturlig och sann kunskap och förstå-

else för ett djur som möjligt menar Born (2018) att pedagoger bör presentera 

spel, leksaker, media och annat material som är väl granskat. Genom att 

sträva efter vetenskapligt noggranna bilder av djur istället för konstgjorda, 

bidrar pedagogerna med kunskaper om djurets riktiga syfte. Barn har lättare 

att förstå om de får se och uppleva verkliga bilder av t.ex. hur en fjärils 

livscykel ser ut, istället för att se en tecknad film på tv. Born (2018) menar att 

kunskap och förståelse för ett djur skapas om barnen får möjlighet att ut-

forska, upptäcka och att diskutera djuret med andra, om djurets roller i 

naturen och vilka behov de har. 

 

Pedagoger på förskolan har en viktig roll i att utveckla barns kunskaper om 

djur, barn i förskoleåldrar uppfattar inte att djur har något speciellt syfte då 

Born (2018) menar att barnen bara uppskattar djuren för vad de är, de bara 

finns där. Men han menar att barn ändå ofta känner av att djur är värdefulla, 

inte för att barnen vet vad vi människor kan ha för nytta av ett djur eller att 

ett djur kan vara till stor hjälp för oss, utan helt enkelt för att barn vet att det 

är en levande varelse. Born (2018) menar att barn fascineras av djurs olika 

läten, texturer, lukter och färger. Det vanligaste beteendet som barn tar till vid 

möte av ett djur är språket, de engagerar sig i att prata med djuren. 
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3 TEORI 

3.1 Sociokulturella perspektivet 

Här pressenteras det teoretiska perspektivet som denna studie utgår ifrån och 

det är det sociokulturella perspektivet. När det gäller synen på lärandet ur ett 

sociokulturellt perspektiv så menar Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-

Godée (2014) att kunskapen inte endast finns i individen utan det finns också 

mellan oss människor och även mellan människan och djur. De lyfter att 

Vygotskij menade att miljön påverkar människors kunskaper, även männi-

skans umgänge och att kunskaper som individen redan har är viktiga att ta till 

vara på. Vygotskij menade att det inte finns någon situation som barn inte lär 

sig i, alla situationer skapar kunskaper. Kunskaper utvecklas när individer 

försöker förstå sig på varandra och när de samspelar. Då Colliander (2013) 

menar att Reggio Emilias filosofi finner många olika sätt att lösa sina pro-

blem på kan barnen med hjälp av varandra dela sina kunskaper och på så sätt 

komma fram till lösningar. I den föreliggande studien kan detta kopplas med 

att barnen, med hjälp av Reggio Emilias filosofi där alla möjligheter ges och 

med det sociokulturella perspektivet som menar att kunskap bildas överallt 

och tillsammans med varandra, har barnen goda förutsättningar till att ut-

veckla sina kunskaper och sin förståelse för djur. Men pedagogerna måste då 

ge barnen dessa förutsättningar för att det ska ske då Colliander (2013) menar 

att pedagogerna ska vara medforskande. 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) lyfter att språket är en 

viktig del i det sociokulturella perspektivet. Det är tack vare språket som 

barnet kan få en möjlighet att förstå hur andra människor ser på sin omgiv-

ning och på världen. Genom kommunikation blir den enskilda individen 

delaktig i omvärldens kunskaper. De förklarar att barn redan i låg ålder 

försöker förstå sig på naturen och hur den fungerar. Barn har många frågor 

och med hjälp av alla deras sinnen kan de undersöka och förstå vad saker och 

ting har för syfte. Med hjälp av pedagogen som utifrån Reggio Emilias 

filosofi ger barnen många möjligheter till att fortsätta sitt forskande menar 

Colliander (2013) att barnen kan utveckla sina kunskaper som i denna studie 

är för djur. 
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4 METOD 

4.1 Urval och Deltagare/Texter 

Förskolor som arbetar med inspiration av Reggio Emilias filosofi söktes och 

den första förskolan som kontaktades valde att ställa upp, det är den försko-

lan som samtliga pedagoger är intervjuade från. Det intervjuades totalt sex 

pedagoger. Tre av sex var utbildade till förskollärare, de andra var barnskö-

tare. Deltagarnas erfarenheter sträckte sig från att ha arbetat med Reggio 

Emilia från 1 år till 17 år. Syftet är att tillföra en djup och bred bild utifrån 

studiens problemformuleringar snarare än att generalisera ett resultat i stort, 

därför var studiens deltagare av färre antal.  

 

Studiens urval av förskola utgick utifrån ett bekvämlighetsurval och urvalet 

av pedagogerna utgick från ett homogent urval då pedagogerna skulle arbeta 

utifrån Reggio Emilias filosofi. Christoffersen och Johannesen (2015) menar 

att i ett homogent urval tillhör en mindre variation av deltagare som har 

centrala kännetecken. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) går det att använda en kvantita-

tiv eller en kvalitativ undersökningsmetod för att samla in information till 

studien. Den kvalitativa metoden används för att få veta människors tolk-

ningar och tankar. Eftersom denna studie undersöker hur pedagogerna arbetar 

så var en kvalitativ metod lämplig med hjälp av intervjuer där pedagogernas 

egna tankar fick ta plats. Denna studie har använt sig utav semistrukturerade 

intervjuer som utgick från en intervjumall (bilaga 3). Med semistrukturerade 

intervjuer menar Christoffersen och Johannessen (2015) att samma intervju-

frågor används till samtliga deltagare, men för att få djupare svar på frågorna 

finns möjligheten att ställa följdfrågor under pågående intervju. De lyfter 

vikten med att deltagarna ska kunna svara så utförligt som möjligt utifrån 

sina egna tankar. Därför är det viktigt att intervjuaren ställer öppna frågor för 

att få en omfattande bild av, i detta fall, hur pedagogerna arbetar. 

 

Med hjälp av studiens intervjumall menar Christoffersen och Johannessen 

(2015) att det underlättar för att få en röd tråd genom intervjun. Studiens mall 

är strukturerad i inledningsfrågor, huvudfrågor och avslutande frågor som 

Christoffersen och Johannessen (2015) lyfter kan finnas med som fördel för 

att intervjun ska utföras på ett så bra sätt som möjligt för att få fram svar till 
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studien. Denna studies intervju började med hjälp av inledningsfrågor för att 

värma upp deltagarna. Intervjumallen består av 19 grundfrågor där några av 

dem har följdfrågor (bilaga 3).  

 

Om en strukturerad intervju hade använts eller en enkät hade följdfrågor inte 

kunnat ställas på samma sätt som i en semistrukturerad intervju. Då hade 

studien gått miste om deltagarnas tankar (Christoffersen & Johannessen 

2015).  

4.3 Genomförande 

Förskolans chef mailades och frågades om det var ok att intervjua följande 

pedagoger. Chefen visade klartecken att gå vidare till förskolan som direkt 

tilldelades informationsbrev (se bilaga 1) och samtyckesblanketter (se bilaga 

2) via mail två dagar innan intervjuerna. Intervjuerna ägde rum i förskolans 

personalrum, deltagarna intervjuades en och en. Intervjuerna tog mellan 10 

minuter till 30 minuter beroende på deltagarens svar. Samtliga deltagare 

intervjuades samma dag.  

Varje intervju spelades in med ljudinspelningsfunktion på en mobiltelefon. 

Telefonen hade flygplansläge på under alla intervjuer samt tills intervjuerna 

fördes över på ett USB-minne. När alla intervjuer var genomförda gjordes en 

transkribering av intervjuerna till datorn samma dag.   

 

4.4 Databearbetning/Analysmetod 

Analysmodellen i denna studie är inspirerad av den fenomenografiska ana-

lysmetoden som utgår från 7 steg som Dahlgren och Johansson (2015) 

beskriver. De lyfter att i steg 1 gör sig forskaren bekant med transkribering-

arna. I steg 2 sker kondensation, de mest betydelsefulla meningarna klipps ut 

för att sedan i steg 3 jämföras med varandra. I steg 4 granskas likheter och 

skillnader som grupperas därefter. Steg 5 går ut på att artikulera kategorierna, 

det vill säga fokusera på de likheter som hittas. När olika kategorier har 

hittats går steg 6 ut på att de ska namnges. Slutligen i steg 7 jämför forskaren 

det som framkommit i kategorierna.  

Alla inspelade intervjuer transkriberades till ett dokument i datorn. Med hjälp 

av att transkriberingen lästes igenom många gånger synliggjordes en helhet 

av hur intervjusvaren såg ut. Alla transkriberingar skrevs ut på papper och 

klipptes ut, här startades själva analysen. Alla deltagare fick en egen färg på 

papprena som skrevs ut. Färgerna skapade en tydlig helhet som hjälpte till att 
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finna likheter mellan deltagarnas svar. Nästa steg jämfördes deltagarnas svar 

för att gruppera likheter och skillnader. När detta var klart syntes en helhet av 

hur resultatet såg ut, flera av deltagarnas svar liknade varandras. Gruppering-

arna delades upp i olika kategorier som resultatet sedan kunde skrivas utifrån. 

4.5 Reliabilitet och validitet / Reflexion och tillförlit-

lighet 

I denna studie kan reliabilitet beskrivas som ett verktyg som är pålitligt och 

stabilt, det kan ge ett konsekvent resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Eftersom ljudupptagning användes på intervjun kan direkta citeringar använ-

das som ett förtydligande från pedagogerna, det stärker validiteten på denna 

studie. Alla frågor i intervjuerna var anpassade utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Några frågeställningar är berörda med fler intervjufrågor än 

andra. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt ställdes alla frågorna 

likadant och i samma ordning till alla deltagare. De hade olika kunskaper och 

erfarenheter, även olika resonemang kring lärandet om djur, detta gjorde att 

deltagarnas uppfattning av frågorna såg olika ut. Bryman (2011) menar att 

reliabilitet innebär tillförlighet av resultatet i studierna. Alla tolkar det som 

sker olika, på grund av detta finns ingen fast referenspunkt som andra kan ha 

som utgångspunkt om någon vill skapa studien igen.  

 

För att se om studiens intervjufrågor skulle tolkas korrekt kontrollerades 

frågorna innan intervjuerna utfördes med två stycken förskollärare som inte 

medverkade i studien. Detta gjordes för att öka intervjufrågornas reliabilitet, 

risken för misstolkningar minimerades inför studiens riktiga intervjuer.  

 

Fejes och Thornberg (2015) menar att användbarhet och generalisering i en 

kvalitativ studie handlar om resultatet som studien visar. Det handlar även 

om vilken utsträckning som det kan generaliseras till personer och situationer 

som inte var med i den föreliggande studien. De menar att viktiga frågor att 

ställa är, när, var, hur och för vilka personer eller grupper som resultatet är 

användbart för.  

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter fyra krav som forskaren ska utgå ifrån, inform-

ationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetkravet och nyttjandekravet. I 

denna studie har dessa krav uppfyllts. Deltagarna i studies informerades om 

undersökningens syfte. Alla deltagare fick veta innan intervjuerna att det var 

frivilligt, de fick informationen om att de när som helst kunde avbryta inter-

vjun. Deltagarna informerades om att ljudinspelning skulle pågå under 
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intervjun där flygplansläge var på. Deltagarna skrev under en samtyckesblan-

kett (Bilaga2). De informerades även om att allt material i studien behandlas 

konfidentiellt och att de avidentifieras. Slutligen fick deltagarna information 

om att materialet i studien endast används i denna studie vilket är ett exa-

mensarbete på förskollärarutbildningen i Karlstad universitet.  
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5 RESULTAT 

Här beskrivs resultatet som framkommit från intervjuerna om hur förskollä-

rare arbetar för att barn ska utveckla sitt kunnande och sin förståelse för djur 

utifrån Reggio Emilias filosofi. Resultatet från intervjuerna är kategoriserade 

utifrån studiens frågeställningar, resultatet är även indelat i underkategorier. 

5.1 Hur djur används i verksamhetens närmiljö 

De flesta pedagoger i intervjun förklarade att djur är något de försöker få in i 

vardagen så mycket som möjligt. Några pedagoger nämnde flera gånger 

under intervjun att de tar till vara på situationer som sker med djur, men att 

respekten för djuret var viktigt. De menade att barnen fick undersöka djuret 

men om det t.ex. var en insekt så skulle den släppas ut i det fria sen igen. 

Närmiljön 

Alla pedagoger var enade om att de var mycket glada över att verksamheten 

hade en sådan stor tillgång till levande djur, det var skog på halva gården som 

de medvetet tog tillvara på. De berättade om djur som de oftast såg varje dag, 

insekter, hundar, rådjur och ekorrar. Dessa djur tog pedagogerna till vara på i 

verksamheten genom att uppmuntra barnen i deras intresse för djuren. Att 

pedagogerna fångade barnens eget djurintresse var alla deltagare förutom en 

överens om. 

Det är tacksamt att arbeta med djur som tema, både träffa djur 

och undersöka närmare, för djurintresset är väldigt stort hos 

barnen.  

Myran 

Nästan alla pedagoger upplevde att myror var det djur som var mest populärt. 

När en myra gick förbi övergick allt fokus till myran och då förklarade flera 

pedagoger att de fick styra om sin tidigare planering och istället utgå från 

myran. Med samma syfte och mål i fokus men själva vägen dit anpassades 

utifrån barnen. De förklarade att de hade myror både inne och ute, så myran 

fanns tillgänglig i alla miljöer. En pedagog lyfte att en myra kunde komma 

och gå på golvet även när de åt mat, då startades olika berättelser om när 

barnen sett myror. Pedagogen menade att på så sätt fick barnen även dela 

med sig av deras liv utanför förskolans verksamhet. 

Läroplansmålen 
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De berättade att många delar i läroplanen kunde fångas in genom att arbeta 

med djur, i detta fall myran. Med myran som tema kunde de bland annat 

arbeta med matematik, språk, biologi, fysik, teknik, kemi, musik, dans och 

drama. Myran togs även till vara på i arbeten om hur en bra kompis kan vara.  

Ibland kan det vara svårt att förhålla sig till Reggio Emilia när 

man ser att barnen målar en myra med t.ex. 8 ben, istället för 

att säga att det är fel kan man ställa frågor som får barnen att 

börja fundera.  

5.2 Hur barns nyfikenhet för djur används i verksam-

heten 

Samtliga pedagoger menade att det var viktigt att uppskatta och lyfta barnens 

nyfikenhet för djur i pågående stund. Pedagogerna fokuserade på att ta till 

vara på situationer direkt när de sker istället för att vänta till en mer passande 

tidpunkt. De menade att detta var extra viktigt när det gäller djur då ett 

levande djur är oförutsägbart och kan försvinna lika fort som det dök upp. 

Med hjälp av diskussioner och dokumentation kopplar de tillbaka till speci-

fika situationer. Två av pedagogerna poängterade att det inte spelade någon 

roll vilket djur barnen visade intresse för. Alla djur var intressanta att studera, 

även fast en del djur bara kunde undersökas via bilder eller filmer. De me-

nade att något barn kunde ha varit utomlands och sett djur och då var dessa 

djur lika viktiga att lyfta eftersom det var barnens intressen som styrde.  

Pedagogen 

En pedagog menade att barnen alltid har frågor och funderingar, hen förkla-

rade att det är bara pedagogerna själva som sätter gränser för hur mycket det 

går att undersöka.  

Ibland kan det bli så att man serverar rätt svar fast man inte 

vill, men jag är mer ute efter vad barnen har för funderingar 

om ämnet. Det är en konst att ställa frågor som fångar barns 

funderande och man får bita sig i läppen ibland när dom svarar 

”fel” vilket inte är fel utan det är ju deras tankar. 

Några av pedagogerna lyfte vikten med att visa respekt för djuren. De me-

nade att de ville få barnen att förstå att många av djuren har ett syfte och att 

de faktiskt behövs här på jorden.  

Med nyfikenheten hos barnen kommer det även fram att de vill 

peta och undersöka mer. Då gäller det att vara tydlig med att 

förklara att vi ska värna om djur, vara rädd om dem, inte 
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trampa på insekter. Vi ska vårda och ta hand om djur för de är 

lika viktiga som oss, det är ju ett levande liv liksom. Få barnen 

att förstå det, uppskatta att det finns djur och sedan ta reda på 

vad djuren gör för nytta. 

Utomhusmiljön 

De flesta pedagoger menade att deras utemiljö var en bra miljö för att fånga 

upp barnens intressen, vad barnen ser, vad de finner mest intressant och 

spännande. Det var ute på gården eller i skogen som barnen fick möjlighet att 

upptäcka djur. 

Inomhusmiljön 

Inomhusmiljön var där dem kunde fördjupa sig mer i ämnet. Inne kunde de 

plocka fram material som barnen kunde använda sig utav för att få bra 

förutsättningar till att fortsätta undersöka.  

Undersökande arbetssätt 

Genom att vara närvarande pedagoger förklarade dem att de fick syn på 

barnens individuella tankar och funderingar om djur. Alla pedagoger lyfte att 

det även fanns rädslor hos barnen, speciellt en stor rädsla för flugor. Då 

startades ett arbete om flugor. De använde läsplattan för att titta närmare på 

flugor, de förstorade en bild på en fluga och satte upp den på väggen. 

Med hjälp av att vi spann loss och arbetade vidare med flugor 

så såg vi att den värsta skräcken försvann. Flugor blev liksom 

en grej som istället blev roligt och spännande. Det är häftigt 

när man ser att barnen börjar reflektera och börjar tycka att 

det är kul. 

Pedagogerna menade att nyfikenheten alltid finns hos barnen. Ett exempel på 

hur de går tillväga med barnens nyfikenhet var när de skulle gå ut i skogen 

för att titta på hösten och lövens färger, men istället blev allt fokus hos 

barnen på en igelkott som de såg på vägen dit. Utifrån Reggio Emilias filo-

sofi fick pedagogerna tänka om, de tog tillvara på händelsen med igelkotten 

eftersom barnen blev fascinerade av den. I fortsatt arbete blev igelkotten i 

fokus. Höst och löv som var tanken från början fick de med in arbetet då 

barnen undersökte hur igelkottar levde. När igelkotten undersöktes, vad den 

åt, hur den levde, hur den såg ut, vad den behövde för att överleva, så dök det 

hela tiden upp nya tankar och idéer hos barnen. Igelkottar äter bland annat 

maskar, då styrde arbetet åt ett annat håll, maskar. Pedagogerna anpassar och 

följer med i arbetet utifrån barnens egna tankar och idéer.  

På väg till skogen hör man alla tankar och funderingar och se-

dan kommer man på att ”ojdå” vi kom visst bara halvvägs till 
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skogen idag för att vi stannade och lyssnade på frågorna och vi 

undersökte. Om det finns ett stort intresse så plockar vi upp det 

mer, tar in och jobbar med det i projektform och verkligen går 

på djupet med det. 

Dokumentation 

Dokumentation i form av bilder och andra konstverk som barnen gjorde 

sattes upp på väggar. Det förklarades att denna typ av dokumentation fick 

barnen att känna sig delaktiga i verksamheten då deras konstverk fick synlig-

göras på förskolan.  

Man arbetar tillbaka i det som redan hänt. Det är viktigt tycker 

jag att, har man en bra dokumentation så kan man få barnen att 

komma ihåg. 

Vid fortsatt arbete återkopplade dem till dokumentationen och barnen disku-

terade minnen. Gammal dokumentation menade pedagogerna kunde hjälpa 

till att starta nya projekt. Antingen lutade de sig mot det gamla eller så gav 

det gamla inspiration till nytt. 

5.3 Resurser där djur är i fokus 

Pedagogerna förklarade att de använder sig utav alla resurser som de får 

tillgång till i arbetet. De tog till vara på alla resurser för de ansåg att med 

hjälp av variation fick barnen goda chanser till att utveckla sina kunskaper 

och förståelse. Pedagogerna var nöjda med resurserna som de använde sig 

utav i arbetet med att utveckla barnens kunnande och förståelse för djur. Tre 

pedagoger önskade dock att de skulle vilja besöka en bondgård med barn-

gruppen, men att tiden inte fanns.  

Pedagogiskt material 

I innemiljön på förskolan använder de spel som handlar om djur, pussel med 

djurmotiv, de har sångpåsar med gossedjur i som de sedan sjunger sånger 

utefter. Alla pedagoger i intervjuerna nämnde att barnen aktivt använde 

luppar, små glasburkar med förstoringsglas.  

Dom är väldigt nyfikna och får de tag i något djur så kan de gå 

omkring länge och studera hur de ser ut. 

En deltagare lyfte pedagogernas kunskaper som en bra resurs, hen menade att 

ett specifikt ämne som djur krävde kunskap från den vuxna för att hen skulle 

ha förmågan att lära ut. En annan pedagog menade att kunskapen om djur 

inte var det viktiga hos den vuxna utan istället var det viktigt att ha förmågan 

att få barnen att vilja fortsätta framåt i sitt sökande efter kunskap.  
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Digitala verktyg 

Den mest använda resursen som framkom i intervjun var att använda en 

läsplatta. Pedagogerna menade att det var en bra resurs att använda sig utav 

för att söka information. Nästan alla pedagoger lyfte de tekniska resurserna. 

När barnen inte hade tillgång till att träffa eller se ett speciellt djur i verklig-

heten använde de istället deras läsplatta som de kopplade till en projektor. På 

så sätt kunde alla barnen vara aktiva och se vad de undersökte.  

Vi använder också mikroskop som när vi hade myrprojekt, då 

kopplar man ihop det med plattan och sedan koppla plattan till 

projektorn och det är då man får den där stora effekten och 

fördjupningen av ett djur. 

När de tittade på filmer framgick det i intervjuerna att de inte bara tittade på 

täckande filmer utan också på dokumentärer om djur. Några pedagoger 

menade att barnen fick en djupare förståelse när de fick se riktiga bilder 

istället för tecknade.  

Litteratur 

En pedagog menade att böcker var bättre då det ibland kan vara svårt att vara 

källkritisk på internet, deras böcker blev förnyade varje månad. Djurböcker 

fick barnen använda aktivt i sitt undersökande om djur. De hade även resur-

sen att förflytta sig som i detta fall blev besök till biblioteket för att gemen-

samt söka efter böcker med djur.  

Naturen 

Några pedagoger lyfte att skogen var en av de bästa resurser att ta till vara på. 

I skogen samlade de in mycket material som de sedan tog med tillbaka till 

förskolan. Det var allt från kottar till levande insekter. De förklarade att med 

hjälp av en vuxen gjorde de massor av roliga aktiviteter med det insamlade 

materialet, kottarna blev till olika djur.  

5.4 Pedagogers syn på barns kunskap och förståelse av 

djur 

Alla pedagoger ansåg att det var mycket spännande och givande att arbeta 

med detta. De menade att i stort sett alla barn uppskattade att få lära sig mer 

om djur och att djuren påverkade barnen på ett positivt sätt. Alla olika slags 

djur såg de hade påverkan på barnen, små insekter skapade intresse hos 

barnen till att få lära sig mer. Tama djur som ex hundar påverkade barnen till 

att vilja förstå djuret.  

Möjligheter 
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Alla pedagoger som blivit intervjuade ser många möjligheter med detta 

arbete. Många av dem upprepade flera gånger under intervjun att det var 

väldigt tacksamt att arbeta med tema djur, både med levande djur och med 

materiella ting som föreställer djur. En del pedagoger menade att det var 

lättare för barnen att få en förståelse för djuren eftersom intresset var så stort. 

Närmiljön lyftes som en möjlighet, att ta till vara på skogen som de hade runt 

omkring underlättade mycket i pedagogernas arbete. En pedagog menade att 

de kunde gå utanför dörren och där fanns det djur direkt. Hen sa att tillgången 

till att se djur skapar diskussioner och funderingar hos barnen, det blir ett 

gemensamt intresse som i sin tur skapar kunskap om djur. Barnen lär av 

varandra och delar sina kunskaper och upplevelser. 

Med djur får barnen tänka kring det de tycker är intressant och 

kul och lite spännande till och med. Då ser jag att språkutveckl-

ing kommer med det. Djurintresse och språkintresse, det är 

samma vad man än träffar för djur. 

Utmaningar 

En utmaning som nämndes av nästan alla pedagoger var de språkliga kun-

skaperna hos barnen. Eftersom några av barnen hade ett annat hemspråk så 

blev det ibland en utmaning att fördjupa sig i ett arbete om djur. En pedagog 

lyfte att det var viktigt att tänka på vilka begrepp de använde. Om de t.ex. 

pratade om en ko så skulle pedagogerna använda begreppet ko och inte 

kossan, det minskade förvirring hos barnen.  

Många lyfte även barnens rädslor som en utmaning. Några såg det som en 

stor utmaning att få barnen att acceptera det djur som det fanns rädsla för. 

Men någon annan pedagog såg det istället som en möjlighet, för med rädsla 

menade hen att det även fanns nyfikenhet.  

Allt som intresserar finns det en möjlighet att utveckla, man in-

tresserar sig för sin omvärld. Och just det här att man ska få 

lov att tänka själv, då blir man stor. 

Djur fångade barnens intresse, det var alla pedagoger eniga om. Men en 

utmaning med arbetet var att barnen skulle ha respekt för djuren och förstå att 

det är levande varelser. Men pedagogerna menade att med ett intresse som 

växer så växer även förståelsen.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger arbetar för att utveckla 

barns kunnande och förståelse för djur utifrån Reggio Emilias filosofi. Denna 

studies resultat visar att pedagogerna ansåg att barnen fick goda kunskaper 

och förståelser för djur när de fick möjlighet att undersöka, diskutera och 

upptäcka djur tillsammans med varandra. Här lyser det sociokulturella 

perspektivet igenom då Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) 

lyfter Vygotskijs tankar om att barnen lär av varandra, studiens resultat visar 

att barnen tillsammans fick goda möjligheter att dela varandras tidigare 

kunskaper och detta med hjälp av språket. Born (2018) lyfter även att barn 

gärna använder språket som en första kontakt med ett djur, de försöker förstå 

djuret via det verbala språket. I barnens undersökande fick språket ta stor 

plats enligt resultatet i denna studie och det menar Elfström, Nilsson, Sterner 

och Wehner-Godée (2014) är en viktig del utifrån det sociokulturella per-

spektivet. 

Studiens resultat visar även att pedagogerna försåg barnen med resurser för 

att de skulle få en chans att undersöka på olika sätt, de fick upptäcka med 

hjälp av sina sinnen. Det sociokulturella perspektivet fokuserar på att an-

vända barns sinnen, detta lyfter Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-

Godée (2014) då de menar att barn har goda förutsättningar till att utveckla 

sina kunskaper om de får en chans att använda alla sina sinnen i aktiviteter. 

Även Born (2018) lyfter våra sinnen som en viktig del i undersökandet, han 

menar att barns första naturliga kontakt med ett djur är genom att lukta, se, 

känna och lyssna. 

Det framkom även i denna studies resultat att barnen fick fria händer till att 

undersöka och studera djur, inte bara för stunden utan också i fortsatt arbete. 

Barnens nyfikenhet till att undersöka uppmuntrades av pedagogerna, de 

tilldelades material som hjälpte dem att fortsätta söka och det framkom att 

barnen hade god tillgång till allt material. Enligt myndigheten för skolut-

veckling (2003) är detta ett bra sätt att arbeta på, det ger förutsättningar för 

barnen att få en förståelse för djuren då pedagogerna lyfter barnens nyfiken-

het.  

Resultatet i studien beskriver hur pedagogerna använder djur i sin närmiljö. 

De tog till vara på barnens djurintresse och undersökte olika djur på djupet. 

Pedagogerna kopplade barnens förståelse för djur med andra läroplansmål 

och på så sätt uppfyllde verksamheten många av de mål som Skolverket 

(2016) lyfter med hjälp av djur i närmiljön. Nästan alla nämnde i intervjuerna 
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att de upplevde att barnen fick en djupare förståelse för ämnet när de utgick 

utifrån barnens egna tankar och idéer. Detta styrker Gencer och Gonen 

(2015) när de lyfter att barnen utvecklar sin förståelse inom ett ämne när de 

får möjligheten att spinna vidare på det dem finner intressant. De menar även 

att projekt som studiens deltagare pratar om i intervjuerna leder till att barnen 

får lättare att utveckla förmågan att utmana sina kunskaper. 

Under studiens intervjuer framkom även olika resurser som de använde sig 

utav. Lupparna nämndes i alla intervjuer och det hördes att dessa alltid 

plockades fram när barnen väl hittat och ville undersöka ett djur. Alla delta-

gare i intervjuerna nämnde skogen som en av de bästa resurser, de menade att 

det fanns många möjligheter i skogen till att utveckla barns kunnande och 

förståelse för djur. Murphy (2017) styrker detta då hon lyfter betydelsen för 

barnens lärande med vilken miljö barnen befinner sig i. Där emot lyfter 

Phillips och Soltis (2014) Vygotskijs tankar där han menade att barnen lär sig 

i alla samanhang och att de erövrar kunskap i alla miljöer med hjälp av 

varandras förkunskaper. Murphy (2017) förklarar att barnen lär sig att förstå 

djur bättre om de får utforska och uppleva i djurets hemmiljö. Hon menar att 

pedagoger kan dra nytta av naturen för att lättare nå barnets förståelse för 

djuren.  

I arbetet gällande barnens kunnande och förståelse för djur framkom det i 

studiens intervjuer att alla pedagoger ansåg det som spännande och intres-

sant. Några pedagoger önskade sig mer kunskap inom tema djur, men en 

annan menade att deras okunskaper påverkade dem till att bli medforskare i 

undersökandet. Murphy (2017) lyfter också detta med att vara medforskande, 

hon menar att demokratin som lyser i Reggio Emilias filosofi stärker kvalitén 

i barnens undersökningar och det ger barnen bättre förutsättningar till att 

utveckla kunskaper inom ämnet. 

I frågeställningen om hur pedagogerna såg på barnens kunnande och förstå-

else för djur lyftes funderingar i nästan alla intervjuer om hur pedagogerna 

påverkade barnen. Några av dem menade att barnens förståelse för ett djur 

blev starkt påverkat av hur pedagogerna själva agerade med levande djur och 

att det därför var en utmaning med att erbjuda en rättvis bild av djuren. Ett 

exempel från en pedagog som togs upp var om spindlar. Hens egen förståelse 

om spindlar var att de var farliga, äckliga och gjorde ingen som helst nytta i 

naturen. Hen menade att det var en utmaning att inte visa rädslan för barnen. 

Kubiatko (2012) studie visar att det är vanligt att barnen i tidig ålder kategi-

riserar vilka djur som är bra eller dåliga på grund av att de påverkas av sin 

omgivning. Kubiatko (2012) nämner även att barnen påverkas av media och 

sagor, därför bör de vuxna se över vad som visas för barnen i verksamheten. 

En del djur får alltid rollen som den onda. I en intervju nämndes tankar om 

kunskap och förståelse, hen menade att barn finner kunskap genom att 
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undersöka, det blir direkt fakta. Kunskapen om att en insekt kan vara farlig är 

konkret, men förståelsen för varför den är farlig såg hen som en djupare 

undersökning. Kubiatko (2012) menar att linjen mellan dåliga och bra djur 

går att arbeta bort då barnen får träffa levande djur. Men enligt Abdelfattah 

(2015) undersökning är det upp till pedagogernas kompetens om hur mycket 

barnets förståelse för djuren kommer utvecklas.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer var en lämplig metod då denna studie ville åt en dju-

pare undersökning av hur pedagoger arbetar för att barn ska utveckla sitt 

kunnande och sin förståelse för djur utifrån Reggio Emilias filosofi. En 

komplettering som skulle ha varit lämplig för att studien skulle få en bättre 

heltäckande bild är observation. Med hjälp av observation skulle teori och 

praktik ha jämförts med varandra för att synliggöra om de stämde överens. 

Men att tillföra observation som metod i studien har inte varit rimligt enligt 

studiens tidsram.  

Denna studies resultat bygger på deltagarnas intervjusvar. Bjereld, Demker 

och Hinnfors (2018) menar att deltagare i intervjuer inte alltid delar sina 

verkliga uppfattningar och tankar, de svarar på frågorna även fast de kanske 

inte är insatta i vad frågorna handlar om. Säljö (2000) lyfter att anledningen 

kan vara att deltagarna vill uppfylla en social interaktion som intervjuer 

kräver. Han menar att människan inte alltid gör detsamma som den tänker. 

Denna studie använde sig utav ljudinspelningar vid alla intervjuer med 

flygplansläge på, det stödjer intervjuernas tillförlitlighet. 

Studien hade kunna använt sig utav flera förskolor med inspiration av Reggio 

Emilia i olika städer. Kanske hade studien då kunnat ge en generell slutsatts 

och även synliggöra fler variationer på pedagogers tillvägagångssätt för att 

utveckla barns kunnande och förståelse för djur.   

 

6.3 Slutsatser 

Studien har lyft olika tillvägagångssätt som pedagogerna använder sig av i 

deras arbete. Resultatet visar att pedagogerna använder sig utav levande djur i 

verksamheten med hjälp av skogen. Genom att pedagogerna och barnen 

granskade djuren som fanns i verksamhetens närmiljö, tog de reda på varför 

detta djur fanns just där och vad den behövde för att leva. De gjorde ett 

fördjupat arbete om djuren som barnen visade extra stort intresse för. Peda-
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gogerna kopplade in många av läroplanens (2016) olika mål i de fördjupade 

arbetena för att det skulle ge barnen en bred och tydlig bild av djuret och det 

hjälpte barnen att få kunskaper och förståelse för djuren. Alla pedagoger i 

studien var mycket noga med att barnens intressen och nyfikenhet fick styra 

verksamheten, de såg sig själva som medforskare. Genom att pedagogerna 

tog till vara på situationer direkt i skeendet fick barnens nyfikenhet blomma 

ut. Barnens nyfikenhet uppmuntrades med hjälp av verksamhetens olika 

resurser. Alla resurser var tillgängliga för barnen att använda för att de skulle 

få bra förutsättningar till att fortsätta undersöka. De använde sig utav böcker, 

sånger, pussel, spel, förskolans ateljé och tekniska resurser som läsplatta och 

projektor. Resultatet visar att pedagogerna i studien ser arbetet med att 

utveckla barns kunnande och förståelse för djur mycket positivt och att det 

finns många möjligheter. Pedagogerna ansåg det som mycket viktigt att i 

tidig ålder lära sig att respektera och värna om djur. 

För vidare forskning kan en praktisk betydelse vara att titta närmare på hur 

barn utvecklar kunnande och förståelse för djur, en inriktning på själva 

barnet. Den kunskapen kanske kan vara till nytta för denna studie som riktar 

sig mot hur pedagogerna går till väga. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Brev som skickades ut till deltagarna. 

Informationsbrev 

Jag heter Anna Carlsson och läser till förskollärare på Karlstads universitet. 

Nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om hur pedagoger på försko-

lan arbetar för att barnen kan utveckla sitt kunnande och sin förståelse för 

djur. För att kunna ta reda på detta skulle jag gärna vilja intervjua pedagoger-

na som arbetar på er förskola. Vid intresse av att delta i denna studie hör 

gärna av dig genom att svara på detta mail. Intervjuerna kommer att spelas in 

(endast ljud) och tar ca 20 minuter. 

Alla personuppgifter kommer att behandlas enligt ditt informerade samtycke. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt 

samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som 

skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas 

på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer 

att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyg har registrerats i 

Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och 

vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 

begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det 

finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

 

Bilaga 2. Blankett som fylldes i av deltagarna precis innan intervjuerna 

startades.  

Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien: 

Anna Carlssons examensarbete 

mailto:dpo@kau.se
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Jag har skriftligen informerats om studien och samtyck-

er till att delta. Jag är medveten om att mitt deltagande 

är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i 

studien utan att ange något skäl. Om du använder pap-

persenkät: Min underskrift nedan betyder att jag väljer 

att delta i studien och godkänner att Karlstads universi-

tet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

 

................................................ 

Underskrift 

 

.........................................      .......................................... 

Namnförtydligande                          Ort och datum 

 

 

 

Bilaga 3. Intervjumall som består av studiens intervjufrågor. 

Inledning: 

 Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

 Ålder? 

 Har du arbetat på någon annan förskola tidigare som har arbetat med 

inspiration från Reggio Emilia? 

 Vad tycker du om att arbeta med ämnet djur tillsammans med era 

barngrupper? 

 Brukar ni vara i naturen, ex skogen med era barngrupper? 

1 

 På vilket sätt arbetar ni för att inkludera ämnet djur? Jag tänker - träf-

far barngruppen riktiga djur? Vilda, tama? Diskuterar ni djur med 

barnen? Leker ni djur mm? 
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 Hur utnyttjar ni miljön i arbetet? Vilken miljö, utemiljö, innemiljö? 

2 

 Kan du se något djurintresse hos barnen? 

 Med Reggio Emilia i ryggen, hur fångar ni upp barnens frågor om 

djur? 

 Hur arbetar ni vidare med barnens frågor och funderingar om djur? 

 Gör ni någon speciell dokumentation tillsammans med barnen? Följd-

fråga, Hur, vad? Använder ni er av den dokumentationen i fortsatt ar-

bete? I så fall hur? 

3 

 Använder ni er utav något material i arbetet?  Följdfråga, vilket 

material? Hur använder ni det och varför? 

 Önskar ni att ni er någon resurs som ni inte har just nu som skulle 

kunna hjälpa er i arbetet?  

4 

 Vilka möjligheter ser du i arbetet med att utveckla barns förståelse 

och kunnande om djur? 

 Vilka utmaningar ser du i arbetet? 

 Vad har du för syn på att arbeta med barnens utveckling gällande 

djur? Arbeta mer med det, mindre? Bra, mindre bra? 

Avslutning 

 Ser ni att det finns något speciellt favoritdjur hos barnen? Vilda, tama, 

små, stora? 

 Hur tycker du att denna intervju har varit? Tycker du att någon fråga 

bör läggas till, tas bort? 

 Finns det något mer du vill lyfta fram? 

 


