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Abstract  

In this study, I examine children in preschool between four and five years old. What they have 

in mind in a meeting with them an unknown animal, water flea. The activity where I asked 

the children about such as the water fleas appearance and habitat while I was filming, I have 

been able to do an observation in two groups that could watch these animals either by image 

and video or as living animals. The children got afterwards documenting his meeting with 

painting, I was able to get a picture of how the children understood the animals. The results 

show that several children in the group who got to experience the real animals could detail 

their experiences through their artwork. The Picture group also showed poorer perception 

since they had a vague idea about the water flues size and that several children misunderstood 

the water flues antennas for sharp and dangerous teeth.  

Keyword: Explore, Unknown animal, Different nature experiences, Documentation through 

pictures 

Sammanfattning  

I denna studie undersöker jag barn i förskolan mellan fyra och fem år. Vad de har för tankar i 

ett möte med för dem ett okänt djur, vattenloppan. Aktiviteten där jag även ställt frågor till 

barnen angående bl.a. vattenloppans utseende och livsmiljö. Samtidigt som jag filmat har jag 

kunnat observera två grupper som möter dessa djur antingen med hjälp av bild och video eller 

med verkliga djur. Genom att barnen fick dokumentera sitt möte med att måla vad de varit 

med om har jag kunnat få en bild om hur barnen uppfattat djuren. Resultatet visa att flera barn 

i gruppen som fick uppleva de riktiga djuren kunde detaljera sina upplevelser via deras 

teckningar. Bildgruppen visade dessutom sämre perceptionsförmåga då de hade en vag bild 

om vattenloppans storlek och att flera barn såg vattenloppans antenner som vassa och farliga 

tänder.  

Nyckelord: Utforska, Okända djur, Olika naturupplevelser, Dokumentation genom bilder 
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Inledning  
Hur kan förskolans pedagoger arbeta för att ge barnen de bästa förutsättningarna för förnyad, 

kvalitativ men framförallt erbjuda en verksamhet som skall inspirera till lärande om vår natur 

för att vilja ta ansvar för den? Förskolan med dess styrdokument är en bra början och 

inkörsport i dessa aktuella frågor. Allt för att bland annat kommande generationers lärande för 

att stimulera ett bevarande av vår planet och biologiska mångfald.  

  

Denna studie kommer att handla om barns möte med för dem främmande djur. För att 

avgränsa ämnet har jag valt att koncentrera mig på vad barn kan tänkas ha för tankar om 

Daphina Magna, den så kallade vattenloppan och dessutom vad för uppfattningar barnen fått 

av den. Stödjer resultatet teorier som talar om att barn lär sig bäst med verkliga upplevelser i 

naturen?   

Att ta reda på barns tankar och uppfattningar om ett ämne man vill ta upp i sin verksamhet, 

vilket som i denna studie handlar om djur, är viktigt och intressant i yrket som lärare i 

förskolan då det är först när man känner till barns uppfattningar om ämnet som man kan jobba 

vidare med det och kunna utmana barnen att söka efter ny kunskap.  

Dessutom genom att bejaka och dokumentera ett reflekterande arbetssätt är viktigt för både 

pedagoger som är verksamma i förskolan att uppmärksamma samt det egna barnets utveckling 

och framförallt i arbetet med förskolans styrdokument där min undersökning kommer beröra 

flera mål bl.a. 

Förskolan skall sträva efter att varje barn   

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld,  

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv,  

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,   

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

om naturvetenskap,  

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp (Skolverket, 2010).   

 

Politiker har genom nationella utvärderingar tagit slutsatsen att den naturvetenskapliga 

allmänbildningen är låg och att slutet av årskurs 9 har stor del av eleverna inte uppnått 

grundskolans mål i de naturvetenskapliga ämnena. (Andersson et al. 1993ab, 1996ab, 1997). 

Richter (2011) fortsätter med att en lösning i hopp om att förbättra resultaten har politikerna 

valt att revidera läroplanen med fler punkter rörande naturvetenskap och teknik för att redan i 

förskolan inspirera barnen till ett framtida intresse och större förståelse för de 

naturvetenskapliga ämnena och få insikt hur vi handskas med naturen.                                     

För att på bästa sätt göra det, är det av stor betydelse att vi agerar som goda förebilder för 

kommande generationer då naturvetenskap och positiva naturupplevelser har en påverkan hur 

barn uppfattar och förstår sin omvärld då det grundar sig i deras tidigare erfarenheter och 

föreställningar (Pramling Samuelsson et al. 2011). Med många naturvetenskapliga 

erfarenheter tillsammans med engagerade vuxna förebilder som utmanar barnen i dess 

utforskande och tänkande ger de bästa förutsättningarna för att överföra kunskap och intresse 

(Johansson & Rosén 1992). Med andra ord behövs det att barnen i tidig ålder redan i 

förskolan får så många naturupplevelser som möjligt och att förskolorna prioriterar sitt arbete 
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där barn får chans att utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor 

om och samtala om naturvetenskap (Skolverket, 2010). Barnen kan närma sig en förståelse 

med naturvetenskapliga begrepp, där den vuxne arbetar utifrån barnets tidigare erfarenheter, 

förställningar och tankar för att sedan nå ett sammanhang och förhoppningsvis ny kunskap 

(Johansson, Rosén 1992). Forskning gjord av Hatano & Inagaki (1994), (1999), (2000), 

Tarlowski (2006), Waxman & Medin (2007) bekräftar detta med att belysa de direkta 

upplevelserna och dess viktiga roll i barnens lärande.  Inagaki (1990), Rosengren et al. (1991) 

problematiserar att barn som är uppvuxna i stadsmiljöer vars indirekta upplevelser med djur 

från t.ex. tv-program och böcker, samt att deras enda direkta upplevelser med djur ofta är 

tillsammans med husdjur och i djurparken, begränsar barns kunskaper om djur även om annan 

forskning visat att små barn kan skapa sig ytlig förståelse och enkel information (t.ex. nya 

namn osv) med bilderböcker men kan ha svårare i många fall att generalisera och tolka dem i 

verkliga sammanhang. En studie som gjordes där barn mellan 15-30 månader gamla deltog 

visades bilder på olika djur. När de sedan fick möta levande djur av samma sort som visats på 

bilderna men som skiljde lite i färg hade barnen svårt att generalisera och förstå vad de såg 

(Ganea et al. 2008), (Ganea et al. 2009), Simcock & DeLoache 2006, 2008), (Simcock & 

Dooley 2007).  

   

Forskaren Leicht Madsen (1999) skriver att flertalet människor drar sig närmare storstäderna 

och kommer allt längre bort från naturen. För att stimulera en hållbar utveckling och bevara 

vår biologiska mångfald krävs det att barnen tidigt får se och uppleva naturen för att kunna 

känna dess värde. Johansson (2004) bekräftar detta:  

”Det är av största vikt att kontakter med naturen börjar när barnen är små. Alla vet ju att 

det är starka upplevelser som vi får i tidig barndom som senare kommer att ha angörande 

betydelse för vårt liv. Forskningsresultat visar nu också att människans hjärna har sin 

största kapacitet från tre till sex års ålder. De spår som ristas i hjärnan då finns kvar resten 

av livet. Det är under förskoleåldern som maskar och gråsuggor alla möjliga former av liv 

och företeelser är intressanta och göras spännande för barnen. Senare, ungefär vid elva års 

ålder blir det som förut varit så spännande plötsligt äckligt och motbjudande: t.ex. maskar, 

spindlar och slemmiga smådjur”.    

Persson, Malmberg & Olsson (1997) menar att genom att skapa en medveten och positiv 

mångfaldsuppfattning, Utgör de bästa förutsättningarna för att barn och kommande 

generationer ska bli människor som värdesätter och vill bevara vår biologiska mångfald.  

”Naturen på vägen till skolan” var ett projekt startat av Petra Lindemann-Matthies. Detta 

projekt pågick från mars till juli 1995 där fler än 14,000 schweiziska fick utforska sin natur på 

vägen till skolan. Som uppgift hade dem att leta upp och rama in de biologiska ting de tyckte 

bäst om, de kunde vara fenomen de tyckte såg vackra ut, dofta gott osv. Genom att använda 

våra fem sinnen skapas en ny kunskap om ett föremål och ingen kunskap är så lätt att komma 

ihåg som en kunskap vi fått genom att utforska med våra sinnen. (Johansson, 2004). Efter 

projektet gjorde de en uppföljning om det hade skett någon utveckling, resultatet visade att 

projektet hade lett till att barnen ökat sina kunskaper om växt och djurarter signifikant men 

även att barnen själva hade märkt att de uppmärksammade den biologiska mångfalden genom 

att de kunde se de olika växterna och dess och lyssna till fågeln som sjunger i trädet. ”Detta 

tyder på att barn först kan behöva bli medvetna om lokala organismer innan de får en känsla 

för den biologiska mångfalden” Lindemann-Matthies (2005).   

  

Watson (2006) har i en undersökning forskat i hur barn uppfattar naturen och sin del i den. I 

ett exempel nämner han en pojke som beskriver sitt möte med en groda för första gången. 
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Pojken berättar att han vetat om vad en groda var och hur den såg ut genom att ha sett den på 

bild och genom att läsa böcker om grodor, men aldrig sett en på riktigt i dess naturliga miljö. 

Detta var en ny upplevelse att se den levande, hur den såg ut och rörde sig där den levde. 

Watson förklarar att denna upplevelse utgjorde grunden och var som den sista pusselbiten 

som föll på plats för pojkens förståelse kring grodor. Pojken fick genom sin observation av 

grodan i sin naturliga miljö en ny erfarenhet av grodors existens.   

  

Lennart Nyström (Johansson & Rosén 1992) har utformat ”Naturvårdstrappan” som beskriver 

barns naturkunskaper. Den beskriver hur genom att först få en vana med att vistas i naturen, 

för att sedan känna sig trygg i den och dess existens och att tillsammans med att ha många 

roliga erfarenheter i naturen utgöra grunden för att sedan känna att man får uppleva, upptäcka, 

iaktta och särskilja naturen.  Dessa trappsteg måste tas före man kommer till toppen av 

trappan- Påverka och ta ansvar. ”Hur ska den som aldrig sett urskogen, kunna värna om den?” 

(Johansson & Rosén 1992).  

  

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka barns tankar och uppfattningar i mötet med vattenloppor 

för att förhoppningsvis förtydliga teorier om att verkliga naturvetenskapliga upplevelser är 

viktiga för barns uppfattningar om djur och andra naturvetenskapliga fenomen.   

  

Frågeställningar  

• Vad har barn som inte är bekanta med vattenloppor för tankar och uppfattningar om 

vattenloppan?  

• Hur skiljer sig barns uppfattningar beroende på om de får uppleva det levande djuret 

eller endast se det på bild? 
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Metod  
Urval  
Jag har genomfört min undersökning vid två avdelningar på en förskola i Värmland. Jag valde 

dessa två avdelningar då jag sedan tidigare känner personalen och vet att pedagoger liksom 

föräldrar och barn är väldigt öppna och samarbetsvilliga med sådana här aktiviteter, både 

pedagoger och föräldrar till barnen.   

Ett brev till föräldrarna skickades ut där jag förklarade vad min undersökning syftade på och 

hur jag skulle uppfylla alla de forskningsetiska krav som finns för att bevara barnens 

anonymitet om dem fick delta i undersökningen. 11 respektive 10 föräldrabrev skickades ut 

dvs. hela urvalsgrupperna med tanke på eventuella bortfall. På grund av att förskolan 

drabbades av vattkoppor med flera sjuka fick pedagogerna fråga äldre barn på avdelningen, 

dvs. snart fyllda 6 år om de kunde delta. Trots det kunde endast 17 barn delta i 

undersökningen.  

Urvalskriterierna var att barnen skulle vara mellan 4 och 5 år och ha en liknande pedagogisk 

bakgrund, vilket gjorde dessa två avdelningar perfekta för undersökningen. Dessutom ligger 

förskolan i ett område med människor med blandad social och etnisk bakgrund vilket jag 

anser positivt för att få en så bred uppfattning som möjligt.   

  

Datainsamlingsmetoder  
Metoden som användes för undersökningen var observation i ett undervisningsförsök där jag 

tittade efter hur barnen reagerade och pratade gentemot det för dem främmande djuret. För att 

göra aktiviteterna så kvalitativa som möjligt och få reda på det mesta möjliga av varje barn, 

valde jag att göra försöket oftast med 2 till 3 barn med undantag där ett barn fick vara ensam. 

Grupperna var blandade i både åldrar och kön. De två avdelningarna delades upp där ena 

avdelningen fick vara en bildgrupp där barnen skulle få se vattenlopporna genom bild och 

video. Den andra gruppen fick se levande vattenloppor och fick använda sig utav lupp och 

akvarium för att se ur olika perspektiv. Aktiviteten startades med att barnen fick titta närmare 

på vattenlopporna innan jag började ställa frågor rörande vattenloppans utseende och funktion 

för att få svar på mina forskningsfrågor. För att sedan kunna ta reda på vad de fått för 

uppfattning vattenlopporna lät jag dem rita en teckning av vattenlopporna genom att låta en 

dag efteråt. Jag lät dem få vänta en dag innan de tecknade för att intrycken skulle få lägga sig 

och få en så rättvis bild av deras uppfattningar som möjligt. 

För att själv kunna delta i aktiviteten med vattenlopporna använde jag mig utav video med 

ljudinspelning. Detta gjordes för att jag skulle kunna känna mig fullt koncentrerad på mina 

frågor till barnen och vara tillräckligt med för att ställa följdfrågor från barnens svar. Jag 

kände att det var viktigt att kunna vara deltagande så att jag kunde svara på deras egna 

eventuella reaktioner och frågor. Alltså att kunna ge dem min fulla uppmärksamhet utan att 

behöva sitta fullt koncentrerad på att anteckna. Med video kan man med lätthet observera 

händelserna efteråt.  

 

Procedur  
Jag kontaktade tre förskolegrupper jag visste hade förskoleverksamhet för äldre barn dvs. 3-5 

år, jag valde att kontakta dem för att få bäst chans att få ihop 10 barn per barngrupp. Jag 

kontaktade dem via e-mail och frågade om de kunde tänka sig att vara med i mitt försök och 

att det förutsattes hur de trodde att barnens föräldrar skulle ställa sig till videoinspelning av 

försöket med deras barn i.  
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Av de tre förskolegrupperna jag kontaktade var alla intresserade av att delta. Av dessa valde 

jag de två avledningar som var varandra likvärdiga i inriktning och hade jämnast 

mångfaldsblandning. Detta för att jag trodde mig kunna få bredast överblick över mitt syfte.  

 

För att kunna genomföra undersökningen krävdes föräldrarnas underskrift då barnen är under 

15 år. I brevet presenterade jag mig själv och min undersöknings syfte samt att jag kommer 

uppfylla de forskningsetiska krav som finns som skyddar barnet och förskolans anonymitet. I 

brevet hade jag skrivit med min e-mailadress för föräldrarna att kontakta vid eventuella 

frågor. (Johansson & Svedner 2010). Brevet finns med som bilaga.   

Aktiviteterna genomfördes i ett enskilt rum där vi kunde vara ifred utan störande moment. 

Innan aktiviteten började frågade jag alltid barnen om de ville hjälpa mig med några frågor 

jag hade med mig från min skola för att de själva skulle känna att de hade ett val att hjälpa 

mig eller inte.                          

Tidsåtgången för varje aktivitet var mellan 20 och 30 minuter.  

 

Databearbetningsmetoder  
Efter varje aktivitet tittade jag igenom filminspelningarna flera gånger samt transkriberade allt 

som sades och hur barnens kroppsspråk och handlande var i deras utforskande om 

vattenlopporna. Genom detta kunde jag se efter gemensamma likheter och skillnader i barnens 

tankar och handlande samt kunna jämföra de båda. Dessutom jämföra deras uppfattningar via 

deras ritningar, beroende om de fått se på bilder och video av vattenloppan eller om de har fått 

se dem i verkligheten och det är detta som utgör mitt resultat. Barnens teckningar följdes upp 

genom att analysera dem efter delar av Aronssons Värdeskaleanalys där man bl.a. jämför vad 

som finns och inte finns i bild, vad som är större eller mindre, det centrala och om bilden har 

några särskilda detaljer (Aronsson 1997) där jag uppmärksammade flera gemensamma 

nämnare i barnens teckningar och delade upp de i olika kategorier efter hur många detaljer i 

vattenloppans utseende och leverne de hade med i sina avbildningar för att sedan analysera 

dessa för och sätta dem i ytterligare kategorier. Dessa kategorier var ”God uppfattning” där de 

fått med två saker eller fler detaljer, ”Delvis uppfattning” om de nämnt en sak och ”Mindre 

uppfattning” om de inte nämnt något som kan kopplas till vattenloppans utseende eller 

leverne. Vad barnen ritat på sina bilder samt vad de berättat om sin bild efteråt och vad som 

sagts under själva aktiviteten har tagits hänsyn till i analysen, vilket också videoinspelads för 

även där med lätthet kunna gå tillbaka och se om för att få så rättvis och korrekt bild som 

möjligt. 

  

Reliabilitet  
Mitt urval av barn som blev 17 stycken totalt kan vara osäkert om det är representativt och 
kan kännas som svårt att göra generaliseringar dock blev samtliga barn inspelade med både 
ljud och video vilket gjorde att jag hade en bra förutsättning att få med allt som sades rätt. 
Något som kan ifrågasättas i undersökningens reliabilitet är att de två olika grupperna hade 
olika antal barn.  
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Resultat  
Barns tankar om vattenloppor  
I gruppen som fick möta de levande djuren associerade de flesta barn först vid första anblick 

att vattenlopporna var fiskar då vattenlopporna lever i vatten. När de tittade närmare sa 

fortfarande fyra barn att det var fiskar, tre visste inte och två såg likheter med en skalbagge då 

de är ”Orangea och sånt och de kan simma med sitt skal”. Barnen fick sedan använda sig utav 

luppar för att kunna se vattenlopporna närmare och flera barns tankar byttes ut. Se 

utvecklingen i Diagram 1.  

Ett exempel på hur två barn resonerar om den nya likheten med en räka:  

9A: Man ser inte längre att det är fiskar.  

Intervjuare: Vad tror du att det är nu då?  

9A: Det ser nästan ut som... räkor!  

7A: Jadu.. Det ser lite ut som räkor. Utan skal.  

Intervjuare: Vad är det som är likt räkan?  

7A: Men nu ser jag, den har ju skal. 

  

Diagram 1 visar antalet barn och deras tankeutveckling före och efter utforskning av djuren 

I gruppen som fick se bilder såg flera barn likheten med räkan direkt vid första anblick. I 

Diagram 2 visas de två gruppernas tankar om vad de tyckte vattenloppan likna.                

Nedan är ett exempel på hur ett barn resonerar kring likheten med en räka Intervjuare: 

Vad finns det för djur det här djuret liknar?  

2B: Den här liknar som en.. Räka.  

Intervjuare: Hur kan du se att den likar en räka?  

2B: Den ser ut som en räka..  

0

1

2

3

4

5

Räka Fisk Vet inte Skalbagge

Tankar före och efter utforskning

Före Efter
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Intervjuare: Kan du berätta mer?  

2B: Mm.. Den har sådana där långa saker där framme på huvudet som räkor. 

 

Diagram 2 visar antalet barns tankar om vad det kunde vara för djur vid deras första anblick. 
De Mörka staplarna visar de barn som mötte de levande djuren och de ljusa staplarna visar 

de barn som mötte djuren via bild. 

 

I gruppen som fick se vattenlopporna via bilder diskuterade tre barn ett tag efter de besvarat 

frågar om de olika bilderna och om de kunde föreställa något annat än det dem svarat. Några 

barn höll fast vid sina första teorier men kunde trots det diskutera om vad det annars kunde 

föreställa. En teori de hade var att det var tre olika sorters djur på de olika bilderna. Nedan 

visas en del ur denna grupps diskussion  

7B- En krokodil där  

Intervjuare: Hur vet du det?  

7B: Vassa tänder (pekar på antennerna)  

6B: Jag tycker att det där ser ut som en säl och det där sköldpaddorbarn och krabba (Se 
bilaga 3)  

Intervjuare: Vad är det som liknar med en krabba?  

6B: för dem brukar vara lite röd orangea  

5B: Men den har ju ben, den där har inga ben  
Intervjuare: Vad kan det annars vara för djur?  

7B: En nyckelpiga  

5B: Ja! Det tror jag också nu!  

Intervjuare: Varför det?  

5B: För det ser ut som en där inne (Pekar på en bild som visar äggen- Se bilaga 3 och bild 2)  

0

1

2

3

4

5

Skalbagge Fisk Vet inte Vet inte Vet inte Vet inte

Vad är det för djur?

Levande Djur Bild
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6B: Här inne kanske det finns små nyckelpigelarver (Bild2) och det här (pekar på bild 2) är en vuxen 

fast den inte har prickar  

5B: Ja och den här bilden (pekar på bild 3) är dem här kanske barn, fast kanske är i ett ägg  

Barnen fick genom att använda luppar titta efter vart vattenloppans ögon fanns och hur många 

de var i antal. I båda grupperna var en majoritet överens om att den hade två. Andra barn 

räknade antal svarta prickar de såg på vattenloppans kropp och tolkade det som vattenloppans 

ögon. Diagram 3 skildrar de två olika grupperna. Se nedan delar ur tre intervjuer nedan.  

Intervju med 8B  

Intervjuare: Hur många ögon tror du att den har  

8B: Den har två  

Intervjuare: Varför tror du det?   

8B: För alla djur har två  

Intervjuare: Kan man inte ha fler eller färre ögon?  

8B: Man kan bara ha två  

  

Intervju med 5B & 6B  

Intervjuare: Hur många ögon tror ni att den har då?  

6B: Ett.  

5B: Ja.. Men att den har är ögat på andra sidan...? (Pekar på baksidan av bilden)   

  

Intervju med 1B & 2B  

Intervjuare: Hur många ögon har djuret?  

2B: Två..Men man kan bara se en  

1B: Kanske en är borta? Kanske en har bråkat som klon på kräftor?  

2B: Kanske en är här bakom (pekar på baksidan av bilden)  
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Diagram 3 visar antalet av de båda gruppernas tankar om hur många ögon djuren kan tänkas 

ha. 

 

Barnen i båda grupperna fick titta med luppar efter hur de trodde att djuret tog sig framåt. I 

Diagram 4 kan man skildra hur båda gruppera med en majoritet är överens om att antennerna 

har något med vattenloppans rörelse framåt att göra, även om flertalet hade svårt att sätta  

begrepp på vad de skulle kalla dem, istället för antenner kallades dem t.ex. stänger, vingar, 

horn och räkhoppor. 

 

 
Diagram 4 visar antalet barn om hur de tror djuret tar sig framåt 

 

Genom lupparna fick flertalet barn i båda grupperna syn på att vattenloppan hade ett mönster i 

sig bestående av en svart lång rand. 8A hade en teori om att det var genom den som djuret 

kunde leva under vattnet och andas. När de sedan fick informationen om att det var djurets 

tarm och det svarta var bajs, ville de flesta barn titta närmare på vattenloppan och se efter om 

alla vattenloppor hade den svarta randen på sin kropp. Vi började diskutera hur det blir bajs 

och barnen var medvetna om att det bildas av maten som vi äter. Vad vattenloppan åt var 
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väldigt spridda teorier om, en majoritet ville inte gissa medan ett barn från varje grupp var 

överens om att de trodde det var växter på botten som vattenloppan äver. Se Diagram 5. 

 

 

Diagram 5 visar antalet barns tankar om vad djuret äter. 

En stor majoritet av barnen i båda grupperna trodde att vattenloppan bodde i hav och vatten 

långt borta, ofta benämnt som saltvatten. Se Diagram 6. De hänvisa ofta till deras känslor de 

kände när de såg vattenloppan. Nedan finns exempel ur två intervju  

Intervju med 6A  

Intervjuare: Vart tror ni dem bor?  

6A: I vattnet  

Intervjuare: Vart då i vattnet?  

6A: I havet, kanske i Grekland  

Intervjuare: Jag förstår. Vad tror du, Kan de finnas t.ex. där vi badar i Grekland? 6A: 

Nej då kan de krypa på oss och bita  

  

Intervju med 2B & 3B  

Intervjuare: Tror ni dem kan finnas i vattnet där man brukar bada?  

3B: Nej inte här där vi bor.. För då kan jag skada mig!  

Intervjuare: Men är dem farliga tror du?  

3B: Ja!  

2B: Nej. Eller bebisarna är inte farliga. Dem är ju bebisar.  

Intervjuare: Är mammorna och papporna farliga?  

2B: Mm, den gör såhär med sina vassa klor (syftar på antennerna och gestikulerar med att 

sticka händerna fram och tillbaka genom luften över huvudet)  
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Diagram 6 visar antalet barnen i båda gruppernas teorier om vart vattenloppan bor 

någonstans.  

De barn som fick möta de levande vattenlopporna kunde tydligt skilja vattenloppans verkliga 

storlek där åtta av nio barn var överens där de gestikulerande och visade med händer och 

fingrar om att vattenloppans bebisar måste vara mindre än 5 mm eftersom vattenloppan själv 

som vuxen var så pass liten. Detta var något de barn som fick se vattenloppan via bilder inte 

fått möjlighet att se vilket man kan se i resultatet i Diagram 7. Att lägga märke till är att tre av 

åtta barn gissade att vattenloppans bebisar var något mindre än bilden visa där de antog att en 

vuxen vattenloppa hade precis den storleken som på bilderna och det varierade beroende på 

vilken bild de såg på. 

 

 

Diagram 7 visar antalet hur en majoritet av barnen som fått se de verkliga djuren är överens 

om dess bebisars storlek, vilket barnen i bildgruppen har olika teorier om.  
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Det sista barnen gjorde var att gissa vart vattenloppan fått sitt namn ifrån. Nedan finns två 

exempel på hur barnen tänkte kring detta. I Diagram 8 kan man följa hur båda gruppernas 

majoriteter ansåg att orsaken var för att vattenloppan lever i vatten. 

 

 
Diagram 8 visar antalet teorier om varför djuret heter Vattenloppa? 

 

Intervju med 7A, 8A & 9A  

Intervjuare: Vart tror ni vattenloppan fått sitt namn ifrån?  

7A: Dem bor i vattnet..  

8A: Ja. Och varför de kallas loppor... för dem hoppar!  

Intervjuare: Du då, vad tror du 9A?  

9A: För dem bor i vatten för vattenloppor.. och loppor för de kanske har varit på mycket 

loppis, det låter ju nästan lika!  

  

Intervju med 3B  

Varför tror du den heter vattenloppa?  

3B: Nej, det där är en räka.  
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Barns uppfattningar och tankar utifrån deras teckningar  
I denna resultatdel kommer jag att delge en sammanställning om hur de tolkat sina möten med 

vattenlopporna. Jag kommer även presentera korta bildanalyser av barnens teckningar. I 

bilaga 5ab finns en matris där man kan följa alla barns svar och hur de ritat. Jag har grupperat 

dem genom att se på helheten om vad bilderna har med och inte har med (Aronsson 1997) 

samt vad barnen berättat om bilden.  

 

 
 

Diagram 9 visar antalet av hur många barn som hamnat i varje kategori. Kategorierna består 

bland annat av ”Mycket detaljerad” där barnet ofta har ritat av en vattenloppa med dess 

antenner, ögon och tarm. ”Mindre detaljerat” där barnet har fått med någon av delarna i det 

jag tittar efter.  Återstående kategorier där utöver dem och beskrivs i dess rubriker om vad 

deras bilder föreställer. 

 

 

Teckningar från gruppen med levande djur  

 

Teckningar som hamnat i kategorin ”Mycket Detaljerad” 

 

Figur 1 visar teckning från barn 2A har under intervjutillfället hela tiden fört ett gott och 

realistiskt resonemang bland annat om vattenloppans storlek, nedan är en kort del ur intervjun.  

  

Intervjuare: Vad tror ni vattenloppan äter?  

1A: Spindlar  

2A: Det tror inte jag  

3A: Maskar kanske  
2A: Dem är nog för stora  

1A: Och långa  

3A: Maskar kanske.. Men en sån här liten (visar va 3 cm)  
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2A: Jag mena att maskar och spindlar var för stora.  

  

2A har tecknat en liten vattenloppa med sina antenner eller ”vingar” som 2A benämnde att den 
simmar med. 2A har även fått med den svarta randen, tarmen som går rakt över kroppen. 2A 
har fått med att det är en vattenloppa de fick se och minns dess utseende och storlek, belysa i 
teckningen att den är liten i storleken och att den har den svarta randen och sina vingar som 
kännetecknar den.   

  

  
Figur 1 visar teckning av barn 2A. 

 

Figur 2 visar teckning från barn 7A som Beskriver sin vattenloppa som ”En vattenloppa med 

antenner den simmar med och ägg och bajs i magen”. 7A har därför uppfattat flera detaljer på 

vattenloppan och även den ende som ritat till och nämnt ägg som detalj.  

 

  

  
Figur 2 visar teckning av barn 7A. 

 

Figur 3 visar teckning från barn 8A som har under hela undersökningen varit intresserad, ställt 

frågor och fört ett realistiskt samtal efter vad 8A såg och upplevde. 8A berättar om sin 

teckning att den föreställer ”En vattenloppa med sina långa strängar som den simmar med och 

strecket på ryggen är bajs”. Därför är 8A tillsammans med 2A och 7A under de som i 

Diagram 9 visar i mycket detaljerade och har en god uppfattning om vattenloppan.  

 

  



15 

 

  
Figur 3 visar teckning av barn 8A. 

 

 

Teckningar som hamnat i kategorin ”Mindre detaljerad”. 

 

Figur 4 visar teckning från barn 5A som har under hela undersökningen varit intresserad, ställt 

frågor och fört ett realistiskt samtal efter vad 8A såg och upplevde. 8A berättar om sin 

teckning att den föreställer ”En vattenloppa med sina långa strängar som den simmar med och 

strecket på ryggen är bajs”. Därför är 8A tillsammans med 2A och 7A under de som i 

Diagram 9 visar i mycket detaljerade och har en god uppfattning om vattenloppan.  

 har beskrivit sin teckning som ”De små djuren simmar runt runt och en massa vatten”. 5A har 

uppfattat vattenloppans storlek och att den simmar ”runt, runt” bland en massa andra 

vattenloppor vilket även bekräftar att 5A har uppfattat frågorna och barnens diskussioner om 

hur den ser ut och lever utan att ge allt för mycket detaljer i teckningen.  

 

  

  
Figur 4 visar teckning av barn 5A. 

 

 

Teckningar som hamnat i kategorin ”Avbildat ett annat djur”. 

 

Figur 5 visar en teckning från barn 1A. 1A var först väldigt intresserad men detta avtog allt 

mer och mer. 1A deltog bra i diskussioner men ville hela tiden ta upp och prata om annat än 

ämnet t.ex. andra djur och leksaker. På bilden beskriver 1A att ha ritat ett djur, vilket denne 

har. Men inte det djuret vi undersökte.  
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Figur 5 visar teckning av barn 1A. 

 

 Figur 6 visar teckning från barn 6A. Trots att 6A har lyssnat på diskussioner bra och haft många 
egna åsikter när frågor ställts men ändå har 6A i sin teckning där barnen ombads rita djuret vi 
sett, vattenloppan, ritat en elefant.  

 

  
Figur 6 visar teckning av barn 6A. 

 
 

Teckningar som hamnat i kategorin ”Avbildat en artefakt”. 

 

Figur 7 visar teckning från barn 3A som har avbildat en ruschkana som står på en gräsmatta. 

3A var under undersökningen inte särskilt intresserad och frågade flera gånger om vi var klara 

snart. Som man även kan se i matrisen i bilaga 5, där barnet vid två frågor inte velat svara och 

trodde att vattenloppan bodde i röret där jag förvarade vattenlopporna vid tillfället samt att 

vattenloppan åt maskar, gör att barnet bland annat inte uppfattat vattenloppans storlek.   
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Figur 7 visar teckning av barn 3A. 

 

 

Teckningar som hamnat i kategorin ”Okänd avbildning”. 

 

Figur 8 visar teckning från barn 9A. 9A var den första i sin grupp som nämnde efter 

utforskning att vattenloppan liknade en räka (Se diagram 1). Dock svarade 9A ofta med 

gissningar och vilket kan ha påverkat 9A:s uppfattning. 9A har tagit till sig namnet och ”En 

glad vattenloppa, bredvid står Fanny” Men inte tagit till sig detaljer eller storlekgardering.  

 

  
Figur 8 visar teckning av barn 9A. 

 
Figur 9 visar teckning från barn 4A. 4A svarade på endast en fråga i intervjun och det var lika 

som den andra gruppdeltagaren, vilket man kan se samband med i 4A:s teckning som 4A inte 
ville svara på vad det föreställde.  
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Figur 9 visar teckning av barn 4A. 

 

 

Teckningar från gruppen med bilder  
 

Teckningar som hamnat i gruppen ”Mycket detaljerad”. 

 

Figur 10 visar teckning från barn 2B. 2B berättar i sin beskrivning ”En vattenloppa med sitt 

ögon längst fram och ”taggarna” som den simmar med. Det som går runt i kroppen är bajset”. 

2B:s uppfattning av vattenloppan är precis efter sina tankar 2B delat med sig av i frågorna.   

 

  

Figur 10 visar teckning från barn 2B 

 

Figur 11 visar teckning från barn 6B som berättar i sin beskrivning ”En vattenloppa med sina 

strängar att simma med och bajs där inne i magen.. sen i sin flytbubbla”, 6B har fått med flera 

av de detaljer vi pratade om i intervjufrågorna. 6B även ritade ut den ”luftbubbla” 6B 

reflekterat fram till själv att vattenloppan hade att simma med utöver antennerna.  

 

 



19 

 

  
Figur 11 visar teckning från barn 2B. 

 

 

Figur 12 visar teckning av barn 5B som har fått med två riktiga detaljer med vattenloppan, 

nämligen dess antenner och ögat, 5B har ritat av det 5B upplevde via bilden, att 5B bara såg 

ett öga då det andra troligen var på andra sidan bilden vilket visar att 5B tror på det den ser på 

bilden och väver samman det med sina egna erfarenheter, att andra ögat finns på andra sidan. 

5B:s resultat via teckningen överensstämmer med det som 5B svarat på intervjufrågorna.  

 

  
Figur 12 visar teckning av barn 5B 

 

Figur 13 visar teckning av barn 1B. 1B beskriver sin teckning med ”En vattenloppa som viftar 

med sina strängar”. 1B har fått med de snabbt viftande antennerna men inte fokuserat så 

mycket på resten av vattenloppans utseende. Vilket överensstämmer med 1B:s var på 

intervjufrågor där svaren kom fortare än vad 1B knappt hade hunnit titta närmare på 

vattenloppan.  
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Figur 13 visar teckning av barn 1B. 

 
Figur 14 visar teckning från barn 3B. Likt 1B var 3B lika snabb att hinna svara på frågor utan 
att undersöka djuret och därför överensstämmer även 3B:s resultat med hans teckning av 
djuret. 3B har dock fått med en detalj nämligen ”bajsranden” som 3B benämnde den.  

  
Figur 14 visar teckning från barn 3B. 

 

Figur 15 visar teckning från barn 7B. 7B beskrev sitt djur med ”en vattenloppa”. 7B hade flera 

unika tankar angående vattenloppan men som ibland kändes som vilda gissningar, det blev 

även två ”vet inte svar”. Vilket kan tyda på att 7B:s svar och dennes uppfattning via 

teckningen stämmer, att 7B inte fått någon vidare stor uppfattning av vattenloppan.  
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Figur 15 visar teckning från barn 7B 

 

Figur 16 visar bild från barn 8B. 8B hade många tankar om intervjufrågorna men svävade ofta 

ut i fantasin om vattenloppan som enligt 8B kunde förvandla sig till olika djur, förändra sin 

storlek i vattnet och göra kullerbyttor med fötterna. 8B beskrev sin teckning som ”En 

jättefarlig vattenloppa med morrhår, ben och en prick på kroppen.. Som en nyckelpiga”. Den 

egna uppfattningen av 8B säger att 8B inte hade specifik uppfattning av vattenloppan efteråt.  

 

  
Figur 16 visar teckning av barn 8B. 

 

Sammanställning av barnens uppfattningar och tankar 

Genom att sammanställa barnens tankar och hur de efter instruktion att rita en vattenloppa, 

kan man skildra hur de ritat sin uppfattning av vattenloppan. Av det har jag kunnat dra 

slutsatser i hur mycket de uppfattat av det som skett och sagts. Resultaten delades in i tre nya 

kategorier som bestod av ”God uppfattning” där de fått med två saker eller fler detaljer, 

”Delvis uppfattning” om de nämnt en sak och ”Mindre uppfattning” om de inte nämnt något 

som kan kopplas till vattenloppans utseende eller leverne. Den okända stapeln var att barn 4B 

inte var närvarande vid tillfället. Genom denna kategorisering kunde jag överskådligt få en 

bild av barnens uppfattningar. 
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I gruppen med levande djur blev resultatet att fem av åtta inte hade någon vidare bra 

uppfattning efteråt av vattenloppan, dock hade gruppen som fick uppleva levande 

vattenloppor fler av ”God uppfattning” än vad bildgruppen hade. Dessutom visar resultatet 53 

% och utgör därför en majoritet av de barn som deltog och visade intresse, skapade sig någon 

form av korrekt uppfattning om vattenloppan. Se Diagram 10.   

 
 

Diagram 10 visar antalet barn i de olika kategorierna av barnens uppfattningar och tankar. 

Den totala siffran visar de båda gruppernas totala antal i uppfattning.  
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Diskussion  
Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad barn har för tankar i ett möte med ett för 

dem okänt djur, nämligen vattenloppan och vad för uppfattningar de får av dem efteråt. 

Resultatet visade att de barn som mötte djuren via bilder kunde ofta lättare beskriva djuren i 

detalj redan från början, antagligen för de fick se närbilder vilket var svårare för de barn som 

mötte de levande djuren och hade på grund av vattenloppans storlek svårare att upptäcka 

liknande detaljer trots luppar. Av de barn som fick uppleva de levande djuren hade flera av 

dem svårt att ge begrepp för vad de såg och behålla ett fokus på de små djuren vilket man 

märker av vid granskning av barnens teckningar på djuren där teckningarna ofta föreställt den 

lilla loppan utan vidare detaljarbete men har till skillnad från bildgruppen uppmärksammat 

dess storlek och att den befinner sig tätt simmande bredvid andra vattenloppor. Även 

teckningar av elefanter, krabbor och artefakter förekom vilket stödjer påståendet.  

                        

Barnen i bildgruppen beskrev aldrig varken i den muntliga beskrivningen eller i teckningen 

något om hur liten vattenloppan kunde vara vilket jag anser är en viktig del i en realistisk 

uppfattning av vattenloppan. Inga av de barn som fick uppleva djuren i verkligheten uttryckte 

heller aldrig någon rädsla kring vattenloppan vilket flera barn som fick se den med bild gjorde 

tack vare att de själva får tolka bilden och videon utifrån sig själva och sina erfarenheter. 

Även barnens tidigare erfarenheter märktes vara begränsade om smådjur och insekter då 

majoriteten av barnen i båda grupperna förklarade att allt- vad det nu än må vara, kan bara ha 

två ögon. Dessutom ansåg flera av dessa barn att vattenloppan var lika stor som den var på 

bilden vilket var olika beroende vilken bild barnen titta på. Detta gör att mina resultat 

överensstämmer med forskning gjord av Inagaki (1990), Rosengren et al. (1991) där de 

problematiserade barn som växer upp och får se djur mestadels via tv, böcker och därför kan 

ha svårt att ta in respektive tolka det som ses då det inte överensstämmer med det som de 

tidigare endast upplevt. (Ganea et al. 2008), (Ganea et al. 2009), (Simcock & DeLoache 2006, 

2008), (Simcock & Dooley, 2007).  

  

Denna undersökning har gett mig inte bara ny kunskap om syftet, utan även hur man kan 

arbeta med läroplanen och flera mål utan att egentligen behöva bedriva någon sorts 

undervisning där läraren berättar svaren för eleverna. Bland annat kunde jag tydligt uppfatta 

att min aktivitet berörde följande mål: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn   

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld,  

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv,  

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,   

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

om naturvetenskap,  

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp (Skolverket, 2010).   

 

Dessa ovanstående mål kände jag efteråt att jag fick med i min aktivitet bara genom att barnen 

fick chans att iaktta och diskutera kring det dem upplevde. Det gör mig inspirerad till fortsatt 

läroplansarbete och hur man kan arbeta med främmande ting och göra dem till lärotillfällen.  

Denna undersökning kan bekräfta forskning som säger att naturupplevelser är viktiga för barn 
i så tidig ålder som möjligt för att få igång ett intresse som hjälper dem att ta in och tolka den 
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naturvetenskapliga ting lättare (Hatano & Inagaki 1994, 1999, 2000), (Johansson, 2004), 
(Tarlowski, 2006), (Waxman & Medin 2007).  

  

Gruppen som mötte levande djur kunde flera barn detaljera sina vattenloppor i större 

omfattning än gruppen med bilder gjorde när de skulle rita det dem upplevt. Trots att 

bildgrupperna fick se närbilder. Att ha i åtanke är att resultatet i detta fall kan bero på att just 

dessa barn som eventuellt är bra på att teckna, hamna i just den gruppen.  

  

Jag anser att som jag skrev ovan att endast uppleva ett djur via bild och video ger en ganska 

enkel och ytlig bild av tinget och kan göra barnet förvirrat som kan ha svårt att tolka det dem 

ser, som med exemplen om de barn som hade sett vattenlopporna på bild hade svårt att avgöra 

om det var djur av samma sort eller om det var tre olika samt att de hade svårt med perception 

då bilderna var förstorade och majoriteten av barnen trodde att djuret i verkligheten hade 

samma storlek som bilden och ibland större. Jag anser dock att bild och video kan förstärka 

den verkliga upplevelsen genom att kunna åskåda detaljer närmare och att djur kan skifta i 

utseende trots det är av samma sort, precis som vi människor.  

  

Något som jag inte kan skriva under resultat i min undersökning men som jag anser är en 

intressant och viktig åskådning är att efter barnen ritat sin uppfattning av djuret lät jag två 

barn i bildgruppen att få se de levande vattenlopporna. Samtidigt ställde jag frågorna kring 

hur de tar sig framåt och hur många ögon de har igen. Båda barnen fick som ”aha-

upplevelser” då de båda nu både såg att de faktiskt simmade med sina antenner och hade bara 

ett öga, inte två som de tidigare trott.  

  

Jag upplevde flera gånger under mina undersökningar att barnen inte var särskilt intresserade 

av vattenlopporna, men när två barn helt plötsligt upptäckte en nyckelpiga sittandes på det ena 

barnets jacka, var det som världen stannade upp runt om barnen och allt fokus låg på 

nyckelpigan och hur den såg ut och vem som kunde få hålla nyckelpigan härnäst. Då kan jag 

ifrågasätta varför det kan vara sådan stor skillnad på entusiasm beroende på djur? Kan det 

vara att små, färglösa vattenloppor blir ointressanta gentemot en färggrann och väl synlig 

nyckelpiga eller är det för att nyckelpigan är mer uppmärksammad? Nu kan jag inte ta några 

stora generaliseringar då jag endast fick observera 17 barn men jag kan tänka mig att det är 

vanligt förekommande att barn som inte finner djuren tillräckligt exotiska, då dem aldrig sett 

något liknande förut, finner dem tråkiga och ointressanta. Det skulle vara intressant att studera 

hur stora skillnader det är i intresset för två eller flera djur och vad detta intresse kan tänkas 

bero på, dessutom kan det vara stora skillnader på barns uppfattningar av de som bor i storstad 

och landet, eller kanske en ur och skurförskola och en traditionell. Denna undersökning har 

gjort mig inspirerad till att arbeta med djur i vår närmiljö och framförallt med de djur som inte 

är lika vanligt uppmärksammade med att bejaka med ett reflekterande arbetssätt för att 

inspirera barnen till att själva söka efter svaren istället för som förr att läraren skulle ge 

svaren, något jag tror många lärare och pedagoger ibland känner att de måste kunna när de 

arbetar med naturvetenskap men som jag upptäckte i denna undersökning egentligen inte är 

nödvändigt. Jag anser liksom Johansson (2004) och Madsen (1999) att tidigt introducera djur 

och natur i barns liv genom ett reflekterande arbetssätt, få dem att förstå värdet i den och vilja 

ta ansvar för att ha den kvar, likt hur Johansson & Rosén (1992) ifrågasatte hur man skall 

kunna vilja värna om en urskog om man aldrig sett någon.  

  

Det är nog egentligen svårt att generalisera utan att göra ett försök likt exemplet där pojken 

mötte en groda för första gången från att förut endast ha sett grodor på bild, fick då en större 

förståelse i hur en groda såg ut och levde genom att se den i verkligheten mot att endast ha en 
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ytlig bild om t.ex. dess utseende (Inagaki 1990; Rosengren et al. 1991; Watson 2006). I ett 

sådant försök är jag övertygad om att barnen skulle visat på ännu större förståelse och 

uppfattning gentemot om man bara får möta djuren via bild och video. Därför förespråkar jag 

liksom Pramling Samuelsson et al. (2011) med att genom att ge barn så många 

naturupplevelser som möjligt, både ute i den verkliga naturen och via bild och video som ett 

komplement till att kunna förstärka deras förståelse genom att kunna se, reflektera, diskutera 

samt kunna se skillnader och likheter, för att tolka det dem ser och upplever i sin omvärld. 

Liksom jag är övertygad om att nya läroplanen med fler mål om hur man skall utmana och 

locka barn till de naturvetenskapliga ämnena, att vi till slut når dit politikerna vill och att det 

växer upp nya generationer med sikte och tankar på framtiden som värnar bland annat om vår 

jord med dess biologiska mångfald.  

 

Angående undersökningens reliabilitet är att de två grupperna som var ojämnt fördelat i antal 

vilket man skall ha i åtanke att det kan ha påverkat undersökningens resultatet och dess 

tillförlitlighet. Detta är något jag skulle gjort annorlunda om jag fick göra om undersökningen 

på nytt för att få ett definitivt och trovärdigt resultat. Trots det kan viktiga slutsatser dras med 

att barns uppfattningar skiljer sig väldigt mycket och det kanske inte räcker med ett arbetssätt, 

speciellt genom att behandla och arbeta med ämnen genom bilder och video, vilket kan 

förvirra och förvränga den oskyldigaste lilla vattenloppa till en stor krokodil med vassa 

tänder. Genom att tillämpa flera arbetssätt och många olika naturupplevelser kan ge alla barn 

de bästa förutsättningarna för lärande, något som är viktigt att ha i åtanke när man arbetar med 

barn i en pedagogisk verksamhet. 
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Bilaga 1  
  

Frågor till barnen  

• Vad tror ni detta är för något? Vid ”vet inte” bad jag barnen beskriva vattenloppan 

hur den såg ut och om det fanns något annat djur den likna  Vart bor den?  

• Hur tar den sig fram?  

• Hur många ögon har den?  

• Vad äter den?  

• Hur ser deras barn ut?  

• Varför tror du dem heter vattenloppor?  

  

De barn jag observerade och ställde frågor till frågade jag även om hur stora de trodde djuren 

var i verkligheten.   
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Bilaga 2  

Hej!                                           
Mitt namn är Fanny Berglund och är förskolelärarstudent med inriktning naturvetenskap i vardagen 
vid Karlstad Universitet, där jag nu ska påbörja mitt examensarbete. Något jag hoppas ni och 
framförallt era barn vill hjälpa mig med.   

Jag skall undersöka barns i åldern 4-5 år, i deras möte med djur och vad för reaktioner och 

tankar som barnen får kring djuren. Det finns alltså inga rätt eller fel svar utan det är hur 

barnen är gentemot djuren som jag skall undersöka. Att poängtera är att det inte är några 

farliga djur eller djur som kan framkalla allergier, barnen skall heller inte få röra vid djuren 

utan dessa skall förvaras i behållare som barnen ej kan öppna. Djuren som kommer att tas 

med är Daphnia magna även kallad vattenloppa, som är millimeter långa kräftdjur och 

eventuellt några smådjur till.                                                                                                            

Mötet kommer gå till på det viset att ditt barn tillsammans med 2 kompisar från barngruppen 

får se dessa djur och förutom att självfallet svara på barnens frågor så kommer jag ställa några 

egna som t.ex. vad är detta? Vad äter dem? Hur många ögon tror ni att den har?  

Efter barnen tittat klart på djuren skall de få rita det som de fått se. Detta skall 

förhoppningsvis bidra till ökad kunskap i hur viktigt det är ge barnen i tidig ålder 

naturupplevelser och på så vis bidra till ett bevarande av vår biologiska mångfald.   

Mötet kommer att videoinspelads då jag själv är aktiv i mötet och därför har svårt att anteckna 

allt som sägs. Vill kunna vara 100 % koncentrerad på barnen och kunna stödja dem i deras 

reaktioner och frågor. Därför är videoinspelning bra då jag kan bearbeta allt som sagts efteråt. 

Videoinspelningen kommer att förstöras efter jag bearbetat dem. Så inget någon annan än jag 

och eventuellt min handledare kommer att se eller ha tillgång till och materialet som blir 

efteråt kommer bara finnas i mitt examensarbete. Barnen, förskolan eller stadens namn 

kommer inte nämnas i rapporten för att skydda er anonymitet, men för att barnet skall kunna 

delta behöver underskrift från barnets målsman.  

Har ni frågor eller synpunkter kring mitt examensarbete så tveka inte att höra av er   

Tack på förhand! Med vänliga hälsningar,                       

Fanny Berglund                                                          E-post: fannberg100@student.kau.se    

Var vänlig och kryssa i, skriv under och lämna till pedagogerna på förskolan senast 29/4   

Ja, Jag tillåter mitt barn att delta                                                                                                            

Nej, Jag tillåter inte mitt barn att delta   

Barnets namn: _________________________________________   

Målsmans underskrift:____________________________________ 
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Bilaga 3  
  
Bild 1  

  
  

Bild 2  

  
  

Bild 3  
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Bilaga 5a 

Bar
n 

Vad är 

det för 
djur? 

Hur 
mång

a 
ögon 
har 

djure
t? 

Hur 
tar 
den 

sig 
fram? 

Vad äter 
djuret? 

Vart 

bor 
djuret? 

Hur 
stora 

är 
djuret

s 

bebisa
r? 

Varför 
namnet 

vattenlopp
a? 

Mycket 

detaljer
ad 

Mindre 

detaljer
ad 

Ann

at 
djur 

Artefa
kt 

Ann
at 

moti
v 

Egen 
tolkning 

av 

vattenlopp
an 

1A 
Skalbag

ge 2 
Antenn

er Spindlar 
Saltvatt

en >5 mm 
Bor i 

vattnet     
X 

      

2A 
Skalbag

ge 
Vet 
inte 

Antenn
er Vet inte 

Saltvatt
en >5 mm 

Bor i 
vattnet X           

3A Fisk 2 
Antenn

er Maskar 

I 
provrör

et >5 mm Inget svar       
X 

    

4A Vet inte 3 
Vet 
inte Inget svar 

Inget 
svar 

Inget 
svar Inget svar         

X 
  

5A Vet inte 2 Ben Vet inte 
Saltvatt

en >5 mm 
Bor i 

vattnet   X         

6A Vet inte 2 Ben Fiskmat 
Saltvatt

en >5 mm 
Bor i 

vattnet     X       

7A Fisk 4 
Antenn

er 
Undervattens

gräs 
Saltvatt

en >5 mm 
Bor i 

vattnet X           

8A Fisk 4 

Antenn

er Minidjur 

Saltvatt

en >5 mm 

Bor i 
vattnet och 

hoppar X           

9A Fisk 4 
Vet 
inte Vitlök 

Saltvatt
en >5 mm 

Bor i 
vattnet och 

går på 
loppis         

X 
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Bilaga 5b 

 

Bar
n 

Vad är 
det för 
djur? 

Hur 
många 

ögon 
har 

djuret? 

Hur tar 
den sig 
fram? 

Vad 

äter 
djuret

? 
Vart bor 
djuret? 

Hur 
stora är 

djurets 
bebisar

? 

Varför 

namnet 
vattenloppa

? 

Mycket 
detaljera

d 

Mindre 
detaljera

d 
Anna
t djur 

Artefak
t 

Anna
t 

motiv 

Egen 

tolkning av 
vattenloppa

n 

1B Vet inte 4 
Händern

a Fisk 
Saltvatte

n 

Mindre 
än 

bilden Vet inte   X     
  

  

2B Räka 2 Antenner 

Gräs 
på 

botten 
Saltvatte

n 10 cm Bor i vattnet X           

3B Fisk 3 Antenner 

Vet 

inte I vatten 1 cm 

Det är en 

räka   X     
  

  

4B Räka 2 Antenner 
Vet 
inte 

Saltvatte
n 2 cm Inget svar         

  X 

5B Krabba 2 Antenner 
Vet 
inte 

Saltvatte
n 

Mindre 
än 

bilden Bor i vattnet X           

6B Krabba 1 Antenner 
Vet 
inte 

Saltvatte
n 

Mindre 
än 

bilden Bor i vattnet   X         

7B 
Krokodi

l 3 Antenner 
Vet 
inte 

Saltvatte
n 50 cm Vet inte   X         

8B Räka 2 Ben Skräp I vatten 3 cm Bor i vattnet   X       X 



 



 

 


