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Abstract 
  
Through qualitative interviews, six preschool children have contributed in this survey, they 
have replied on questions the concerning animal life at the seashore. The aim of this survey 
was to get a picture of how and what children takes to himself, of investigating activities and 
matter knowledge that was given during a day with a central theme on the west coast. The 
children gave many interesting replies, and the result of this survey demonstrates the contrast 
of what previous surveys shown. The insight of children under school age´s knowledge 
devouring spirit and inspiring rate of learning and to do has whit this survey increased 
striking. 
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Sammanfattning 
 
Genom kvalitativa intervjuer har sex förskolebarn medverkat i den här undersökningen, de 
har svarat på frågor angående djurlivet vid havsstranden. Syftet med undersökningen var att få 
en bild av hur och vad barn tar till sig, av utforskande aktiviteter och den ämneskunskap som 
gavs under en temadag på västkusten. Barnen gav många intressanta svar, och resultatet 
visade motsatsen av vad tidigare undersökningar visat. Inblicken av förskolebarns 
kunskapsslukande och inspirerande fart av att lära och ta till sig har med den här 
undersökningen ökat markant. 
 
 
 
 
 Nyckelord: Utforska, förskolebarn, havsstranden och djurlivet. 
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1. Inledning  
 
När det gäller 1.2 bakgrunden har en omvandling av läst litteratur, rapporter och tidigare 
forskningar gjorts, från den grönskande skogens betydelse till havsstrandens betydelse. Då 
vad lärare och pedagoger kan ge och lära barn om och på havsstranden. 
 

1.1 Syfte 

 
Syftet med studien kring barns uppfattning om havsstranden är att få en kunskap om hur och 
vad barn tar till sig då de vistas på stranden samt hur de ser på djurlivet i och på havsstranden. 
Som blivande lärare vill jag få kunskap om barns tankar angående ämnet. Med detta 
examensarbete är målet att i mitt framtida yrkesliv väcka barns förståelse, nyfikenhet för 
närområdets uppkomst, hur vi påverkar den och vad som finns runtomkring samt vad som 
lever i, på och av naturen. Alltså ge barn kunskap genom ett aktivt deltagande vid 
havsstranden.  
Eftersom det inte gjorts tidigare för mig kända forskningar angående barn i femårsåldern och 
havsstranden vill jag starta intresset och nyfikenheten hos andra. Med det här examensarbetet 
vill jag lägga grunden för ett fortsatt forskningsarbete och utvecklande av ämnet, för att så 
småningom få fram givande litteratur till lärarstuderande. 
 

1.2 Bakgrund 
 
En givande natur är utmanande och inspirerande vilket ger alla barn ett välbefinnande 
inombords, samt en lust att vilja utforska och lära sig mer av det som finns i deras närhet. På 
havsstranden upplever man med alla sina sinnen, här kan barnen ta del av de fyra elementen 
som är vatten, vind, eld och jord/sand. Om vi ser till vattnet så har det en lugnande effekt på 
de barn som har koncentrationssvårigheter. Bergström (DN, 1991) menar att barn måste få 
vara barn och det innebär mycket lek vilket stimulerar, utvecklar och stärker varje individ. 
Han menar att prestationerna och de ökade kraven på barn i tidig ålder inte alltid är så bra, 
deras hjärna och kropp är inte redo för att sitta stilla och lyssna och lära. Det ger en 
hämmande effekt på det kreativa nytänkandet då med sina sprudlande idéer och sina vidöppna 
sinnen. I stort sett alla lektioner kan ske ute i naturen med konkret lärande med positiva bilder 
och upplevelser. Även i Steinerskolen i Norge (2003) menar man att barn inte är ämnade att 
sitta stilla under längre stunder, de bör vara kroppsligt aktiva. Barn tar till sig kunskap på ett 
bättre sätt under kontinuerlig utevistelse, vilket också medför att den kunskap som 
införskaffas ute i naturen består då de deltar aktivt med sin kropp. På havsstranden kan vi få 
in t.ex. matematik, gymnastik och rytmik, svenska, historia, kretsloppet och ekosystemets 
betydelse för allt levande på vår jord. 
 
Det finns en hel del personer som gjort forskningar kring hur människan påverkas av den 
grönskande miljö, hur man öppnar upp och upplever med alla sina sinnen, vilket också har 
visat sig ha en läkande inverkan på själen och även en ökad minneskapacitet (Szczepanski, 
2004). Havsstranden har inte samma grönska som skogen, men den har här på västkusten en 
rik flora, en otrolig öppenhet med vida och långsträckta stränder och en väl kuperad terräng 
av sanddyner. Den motoriska träning som ges i den kuperade miljön är inte enbart lycka för 
barnen utan de känner att de får utlopp för sina behov av att springa obehindrat. 
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Johnson och Tenngarts (2005) har gjort en sammanfattning och kartläggning om hur naturen 
påverkar människans hälsa ifrån tidigare forskningar då det gäller grönskans betydelse för 
människan. Naturen är inte enbart vacker och komplicerad, den stimulerar våra känslor och 
upplevelser, vilket är av otroligt stor betydelse för oss.  
Kaplans (1989) menar att då det gäller människans uppmärksamhet så delas den in i två 
kategorier, den ena är en riktad uppmärksamhet, den andra en spontan uppmärksamhet. 
Spontan uppmärksamhet kräver inte någon åtgång av vår kroppsliga energi vilket gör att 
intrycken, uppgifter som kräver problemlösning är lättare att lösa. Då det gäller den riktade 
uppmärksamheten krävs koncentration, vilket i sin tur kräver stor energi åtgång ifrån 
kroppens energireservoar. Detta påverkar barnens kropp och själ på ett eller annat sätt. 
Naturen stimulerar våra sinnen under alla skeden i livet samtidigt som naturen också 

stimulerar våra känslor och hela vårt upplevande (Johansson m fl 2005, s.6). 
Då vi människor vistas ute i naturen försvinner alla krav vilket gör att vi kan koppla av, 
stressen försvinner och naturen ger oss en positiv ro i kroppen under utevistelsen.   
I rapporten Grönstrukturens betydelse för användningen (1995) har Grahn m fl skrivit att ju 
fler karaktärer det finns i ett naturområde desto intressantare och mer läkande effekt har den. 
Den varierande naturmiljön spelar en stor roll för vårt välbefinnande. Det har visat sig att 
skillnaden på barn som vistas i en natur rik miljö respektive en understimulerad miljö är 
markant. För barn i en natur rik utevistelse blev resultatet en mycket bättre motorik och en 
ökad koncentrationsförmåga. 
 
I läroplanen för förskolan98 står det att alla som arbetar inom förskolan skall se till varje 
barns tidigare erfarenheter, livsmiljö och intressen. Utefter det formar pedagogerna 
verksamheten så att vi på ett meningsfullt sätt utvecklar varje individs självkänsla, öka deras 
intresse för nyfikenhetssökande av kunskap i olika avseenden. Naturen ska vara inspirerande 
och givande för att tillgodose barnens alla behov. En av förskolans uppgift är att ge barnen en 
förståelse för naturen, hur den fungerar och att varje individ har en stor betydelse för hur 
miljön i vår natur är, samt hur vi på ett eller annat sätt påverkar den. Barns lek har en otroligt 
stor betydelse för deras fantasi och inlevelseförmåga samt den sociala kontakten. Genom 
leken ökar kommunikation, samarbetet och förståelse för varandra. När det gäller leken i 
övrigt får de mycket gratis motion genom motoriska övningar, i en väl varierande terräng, och 
samtidigt upplever de med alla sina sinnen nere vid havsstranden. Barnens tankar är många 
och de sprudlar av idéer och olika förslag under vistelsen nere i sanden på västkustens 
havsstrand. Det är detta förskolan ska uppnå för varje individs goda lärande och utveckling. 
 
Andersson (2001) menar att de små femåringarna har en begränsade uppfattning om djurlivet, 
men att deras kunskap ändå är bredare än barn i åldrarna tio till elva år. Sträng (2007) säger 
att barnen i femårs ålder inte har förmågan att kunna sortera och dela in de olika djuren. 
 
En viktig uppgift är att ge våra små barn en kunskap och förståelse för naturen och dess miljö, 
och hur vi människor påverkar den. Vi måste ge barnen en kunskap om hur naturen fungerar 
och hur allt hör ihop på ett eller annat sätt. En ökad kunskap hos varje individ ger också en 
större förståelse för allt omkring oss (wwf, 2006). Naturen är djurens och växternas hem, 
därför måste vi vara rädda om den och ta hänsyn till allt som lever i den. Det är viktigt att vi 
som pedagoger är med barnen och upptäcker stort som smått i vår natur, vi ger dem här en 
viktig start på ett nyfiket kunskapssökande. Som pedagog ska vi ge barnen rika upplevelser 
och fördjupning för det som är aktuellt och intressant, samt att vi genomför en bearbetning 
tillsammans.  
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För att öka barnens kunskaper på ett pedagogiskt sätt ute på havsstranden kan man genom 
egenhändigt påhittade kunskapssånger och lek nå de många mål vi har på en och samma gång. 
Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) menar att om ett lärande ska ge barnen bestående 
kunskap och för att barnen ska kunna se och upptäcka förändringar i naturen måste 
utevistelsen ske kontinuerligt. Helhetssynen av djurlivet vid havsstranden blir klarare av att 
vistas där, på samma strand, under ständigt återkommande dagar. Man kan ha detta som sitt 
ute klassrum under den tid man fördjupar sig i ämnet. Rydberg (2004) lägger stor vikt på att 
de konkreta naturupplevelserna ger en djupare kunskap vilket i sin tur ger ett rikare innehåll, 
jämfört med inomhusundervisningen. 
Barn behöver leka i naturen, de behöver klättra, skutta, hoppa, de behöver upptäcka, få 

utlopp för sin nyfikenhet. Möjligheten att vistas i naturen och upptäcka den i sällskap med 

vuxna har ofta en stor betydelse för barns utveckling och ger dem kunskap och engagemang 

som ofta bryter fram på nytt i senare livet (Rydberg, 2004, s.1). 
                          
Som barn ser man naturen ifrån en helt annan synvinkel än vi vuxna, de ser naturen på ett 
mycket nära avstånd ifrån marken och upptäcker helt andra saker än vad vi vuxna gör 
(Mårtensson, 1993). Får man många positiva minnesbilder ifrån barndomen kan man lätt 
associera i vuxen ålder. Hon skriver om alla de mysiga favoritställen som man själv hade som 
barn, vilka man sällan kan hitta i dagens samhälle. För att nämna några av favoriterna så är 
det alla mysiga buskage som man sprang eller kröp runder i, ja vad man finner inne i buskarna 
är ofantligt mycket så som småkryp och små fåglar med mera. Alla härliga träd som man 
klättrade i och alla dofter runt omkring en, ja, det fyller vår kropp med ett välbefinnande som 
består än idag vid blotta tanken. Det viktiga är att varje individ får känna och uppleva med 
alla sina sinnen, vilket alla forskare och författare är väl överens om, när det gäller en väl 
givande och inspirerande miljö.  
 
I väst Sverige finns en stor artrikedom vid havsstranden (Pleijel, 2003). Där kan man ta del av 
de olika producenterna och dess färgpigment, algernas färg varierar allt beroende på dess 
växtplats. Algerna är viktiga för vårt ekosystem och är känslig för de gifter som vi människor 
släpper ut på ett eller annat sätt. Musslor och snäckor lever på havsbottnen och klarar sig där 
utan att fotosyntesen når dem, anledningen är att dem lever på de döda organismerna som 
hamnar på sandbottnen, de ingår alltså i havets näringskedja. Sådana här saker tycker barn är 
intressant, då man befinner sig nere vid havsstranden och man ger dem konkreta upplevelser. 
Som pedagog och lärare är det viktigt att vara förberedd och väl utrustad med diverse saker. 
Barnen ska kunna hämta väl behövda saker för att använda i sitt utforskande eller i sin lek. 
Den Halländska västkusthistorian kan på ett enkelt sätt få barnen att ta till sig hur havets 
vågor sorterade bort de stora stenarna för att slutligen endast föra med sig den fina sanden hit 
till oss, vilket har bildat det som idag är stränderna vi går på. Till största del innehåller sanden 
på Hallands västkust bergmineraler som Kvarts och en lite mindre mängd fältspat som är ett 
silikat av granit och gnejs. Ju mer kvarts sanden innehåller desto ljusare är den. Här finns ett 
mycket rikt liv av olika arter, ursprungliga arter och även arter som invandrat ifrån andra 
länder, då med människans hjälp. Historien om barnets närmiljö ska läras ut på ett 
lättbegripligt och inspirerande sätt med konkreta upplevelser, vilket lägger de första 
grundstenarna till det livslånga lärandet. 
 
2004 gjordes en slutrapport ifrån olika skolor och förskolor i Norge efter en tids utevistelse i 
naturen, där lektionerna då ägde rum. Lärarna märkte att barn och elever var gladare under 
utevistelsen än då lektionerna pågick inomhus. Eleverna engagerade sig mer, aktiviteten 
ökade och de var mer inspirerade av att lära vilket ökade deras förmåga att kunna lösa 
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problem. Lärarna menar att miljön i naturen har väldigt mycket att ge och därför har deras 
lektioner nu förlagts i större utsträckning i den givande naturen. 
 

1.3 Frågeställning 

 
1. Vilken kunskap har femåringar om djurlivet efter en temadag vid havsstranden? 
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2. Metod 
 

2.1 Urval 

 
I undersökningen har tre pojkar och tre flickor i femårsåldern deltagit. Vi har tidigare träffats 
under min lärarutbildning, vid VFU perioden i en förskola, så vi känner varandra. Varför 
valdes just de här barnen? Anledningen var att se om de tagit till sig någon kunskap om 
djurlivet efter en enda temadag på havsstranden, sju månader tidigare. Varken tidigare eller 
senare har barnen varit på havsstranden med tema som syfte eller mål. De sex barnen som 
valdes ut skedde slumpmässigt, eftersom hela barngruppen hade deltagit på stranden var de 
alla engagerade i att utforska havsstranden på ett eller annat sätt. Varje barn har sitt sätt att 
utforska och tar till sig det som fascinerar just dem.  
 

2.2 Datainsamlingsmetod 

 
För att få en inblick i barns olika kunskap om djurlivet vid havsstranden genomfördes 
kvalitativa intervjuer.  
Rapporten består av intervjuer, analyser och omvandling av tidigare litteratur och 
forskningsrapporter från ett väl utbrett område som utomhuspedagogik. Har i så stor 
utsträckning som möjligt vänt den grönskande utomhusdidaktikens olika betydelser för 
barnen till havsstrandens betydelse för dem och framtiden. Då det gäller barns uppfattning om 
djurlivet på havsstranden genomfördes en temadag på en av västkustens finaste stränder. 
Sjumånader senare genomfördes intervjuer med sex av de deltagande barnen.  
 
Litteratur som varit till stor hjälp under examensarbetet var Forskningsmetodikens grunder 

(1998), Den kvalitativa intervjun (1997), Examensarbetet i lärarutbildningen (2001), 
Vattenkikaren (1998, 2006) och grunderna ifrån ett tidigare inlämningsarbete om Skrea strand 

(2005) där Enchel Christoffer föreläste om och nere på Skrea strand, om historiken och de 
vanligaste djurarterna här på den halländska västkusten. Lite om hur arterna har tagit sig hit, 
hur dom lever här och så vidare. Linné menade att: Om vi inte känner namnen på tingen är 

kunskapen värdelös (Lundegård, Wickman & Wohlin 2004, s.97).  
 
 

2.3 Undervisningsmetod  

 
Våren 2006 under en VFU period valde jag att genomföra ett tema om havsstranden, vi 
pedagoger och barn fick en enda dag att genomföra våra utforskningar. Två dagar innan 
besöket på havsstranden pratade barn och pedagoger om vad barnen brukade göra när de 
vistades på stranden, vad de tog med sig samt om de visste vad man kunde finna på 
havsstranden. Här var barnens kunskap väldigt liten, några nämnde krabban samt snäckan. 
Tanken med temadagen var att barnen skulle få uppleva med alla sina sinnen, utforska 
djurlivet på ett lätt och inspirerande sätt. Vår utevistelse på havsstranden var en strålande 
solskensdag i mitten av maj månad, med värme och svag vind. Min utrustning i skrindan 
bestod av diverse saker som lupp samt tvåvägs lupp, håvar, boken vad jag finner på 
havsstranden (M-B, 2000), ett litet mini akvarium, en vit balja, pincett, bestämningsnyckel för 
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smådjur vid havsstranden där man nycklar djuren man finner, måttband, en plastslang, 
spannar och spadar, småburkar och en dunk med vanligt kranvatten. Sist men inte minst 
viktiga var matsäcken som varje barn själv hade packat tillsammans med sina föräldrar. Det 
gäller att vara väl utrustad då man ger sig i väg ut för att utforska havsstranden.  
 
På havsstranden gick vi igenom vad, hur och varför vi kunde använda alla saker till som låg i 
skrindan, eftersom det var första gången de hade en temadag på havsstranden. Barnen var 
otroligt nyfikna på vad de kunde finna, de håvade och tömde sedan in och ut på håvarna i den 
vita plastbaljan med havsvatten i. De tittade om djuren hade ben eller inte, om de hade ben så 
räknades de, för att kunna komma fram till vilka djur de hade fångat in med håven. Barnen 
utforskade även sanden och vad de kunde finna där. 
 
De två följande dagarna efter vistelsen på havsstranden pratade vi om vår dag på stranden, 
vad vi hittade, vi pratade om djuren, hur man kunde skilja på musslor och snäckor o s v. 
Teckningar gjordes där barnen fick måla och klistra på det de fann på stranden, samt en liten 
dagbok med fotografier och barnets egen berättelse om den aktuella dagen. 
 

2.4 Procedur 

 
Redan vid skolstarten hösten -06 var jag i kontakt med berörda lärare om att få intervjua några 
av deras barn, barnen går nu på tre olika avdelningar i skolan. Föräldrarna informerades via en 
stencil där jag gjort en förfrågan om det gick bra att intervjua deras barn, med 
namnunderskrift av förälder och barn om de godkände intervjun. Beskrev mitt syfte med 
intervjun samt att varje förälder till de berörda barnen kom att ha tillgång till att läsa deras 
barns frågor och svar. Ytterligare en viktig punkt som nämnts vid förfrågan är att inget namn 
på barn eller skola kom att nämnas i examensarbetet samt att allt sker enligt sekretesslagen. 
Förfrågan lämnades till föräldrarna via skolans lärare, enligt vår överenskommelse. 
 
Barnen intervjuades enskilt, en och en i ett rum på skolan, på grund av storm. De kvalitativa 
intervjuerna genomfördes genom att spela in varje samtal med barnen via en diktafon. Innan 
varje intervju startade förklarades för barnet vad som skulle ske och hur samt varför. Då 
intervjufrågorna var avslutade plockade jag fram ett mini akvarium vilket innehöll lite av det 
vi hittat på havsstranden under temadag. Barnen hade också med sig sin portfoliopärm till 
intervjun för att kunna berätta utifrån den, angående temadagen på havsstranden. 
Avslutningsvis tackades barnen för att de ville bli intervjuade, och diplom utfärdades.  
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3. Resultat 
 

I resultaten nedan belyses femåringarnas uppfattning av djurlivet på havsstranden. Det har 
som tidigare nämnts, under 2:3, att de intervjuade barnen varit tillsammans med medsökande 
pedagoger, en blivande lärare, för att utforska vilka djur som fanns dels i och på sanden 
inklusive vattnet.  
 
Har valt att inte skriva ut hela intervjumaterialet eftersom det hade tagit allt för lång tid. 
Ytterligare är att frågorna varierade ifrån individ till individ, allt beroende på deras kunskap, 
intresse och uppfattning. I barnens svar nedan kan finnas punkter vilket då markerar att barnet 
är tyst och tänker innan ett svar ges. 
 

3.1 Intervjuresultat 

 
1. Vad tänker du på när jag säger stranden? 
 
Tre av barnen svarade att bada och en säger även att leka. De andra tre barnen tänkte på vad 
de gjorde på sin temadag sju månader tidigare. Barnen hade då utforskat djurlivet som de fann 
på och i sanden och vattnet på havsstranden. 
 
Mohamed – Ja vet inte … Bada. Å att de ligger såna gräs på vattnet å stranden, å såna snäckor 
på stranden … inte på vattnet utan på lanningen. Å snäcker åsså i vattnet. De va åsså sand, när 
man gick där kändes de skönt. Å ja fick hoppa, å de va så varmt, ja fick åsså gå barfota i 
sanden å leta efter snäckor. 
 
 
2. Vad kan man hitta för djur på stranden?  
 
Tabellen nedan visar vad barnen brukar hitta på stranden här på västkusten. Det finns ofantligt 
många olika arter av snäckor och musslor, vilka barnen brukar använda som dekoration på 
sina sandslott. Ett av barnen är väl medveten om att då musslorna sköljts upp på stranden kan 
de inte leva och torkar då ut, därför är musselskalen tumma. 
 
Tabell 1 
Svar av barnen Flickor Pojkar 
Musslor & snäckor 3 2 
Krabbor & räkor 3 1 
Småkryp, bin & fjärilar 0 1 
 
 
3. Hur kan man se skillnad på snäckor och musslor?  
 
Ett av barnen vet inte, de resterande fem barnen har olika förklaringar men är överens om att 
musslorna är större än snäckorna. De utgår ifrån storleken på blåmusslan som vanligtvis kan 
bli upp till 10 cm.  Ett av barnen förväxlar snäckan och musslan, men har en förklaring på 
musslans utseende, hur den fungerar och att det finns något i mellan själva musselskalet. 
 
Saga – den e rätt stor å så (musslan). 
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Stina – Musslorna har såna två skal. Å har den bara ett skal så e de a alla fall en mussla. E de 
bara ett skal men de ska va två, då har dom brutits. 
Lisa – Snäckan ser man bara för den har snurrat sig. Musslerna kan ha ägg på sig. 
Mohamed – Nej … Jo, snäckorna e så himla … e nåt som man hade i så stängde dom, dom 
satt ihop. 
 
 
4. Allt det som ligger på stranden var kommer det ifrån?  
 
Fem av barnen säger att det kommer med vattnet, ett av barnen vet inte var det kommer ifrån. 
 
Följdfråga: Hur har det kommit från vattnet och upp på stranden? 
 
Här har de fem barnen samma bakgrunds tanke, de är överens om att det är vattnet som 
sköljer upp musslor, snäckor och tång på stranden med hjälp av vågorna. Här följer två av 
barnens svar; 
 
Stina – Dom har blitt dit spolade med vattnet, men då måste de vatt jätte stora våger, å då har 
dom åkt upp. 
Mohamed – Ja vet inte riktit … men vågorna kommer upp på land å då kommer dom upp, å så 
kommer mer sand å snäckor upp på lanningen, å då tårkar dom. 
 

 
5. Vet du vad det finns för djur i vattnet? 
 
Tabellen nedan visar flickornas och pojkarnas uppfattning om djurlivet i havet.  
 
Tabell 2 
Svar av barnen Flickor Pojkar 
Fisk 3 3 
Krabbor, räkor & kräftor 2 0 
Maneter 2 1 
Maskar 1 1 
 

En av tjejerna nämner även att det finns sjöstjärnor. En av pojkarna säger att det finns 
bläckfiskar och hajar men han tillägger att de absolut inte finns här utan de lever i det havet 
där hans farmor och farfar bor. 
 

Följdfråga: Hur ser man skillnad på brännmaneter och de maneter som inte bränns? 
 
Stina – Brännmaneten e lite röd i mitten å så har den trådar. 
Melvin – För den har långa röda trådar. 
 

Barnen har fått kunskap om att brännmaneterna är röda i mitten med långa trådar, vilka man 
ska hålla sig undan ifrån för att inte bli bränd av de långa trådarna. 
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6. Finns några djur i havet, nere i och på sandbotten? 
 
Tabellen nedan visar barnens kunskap om djurlivet nere i och på sandbotten.  
 
Tabell 3 
Svar av barnen Flickor Pojkar 
Krabbor 2 1 
Maskar 0 1 
Musslor 1 1 
 
Följdfråga: Hur kan man se att där är maskar på sandbotten? 
 
Melvin – Ja, de e nåt som ser ut som en stor klump, som simmar runt, de ser ut som en lång 
mask. 
 
 
7. Vet du vad djuren i havet äter? 
 
Här var barnen osäkra men tre av barnen svarar att djuren äter småfisk, två av barnen vet inte, 
ett svarar småmat. 
 
Följdfråga: Du nämnde krabborna innan, vad lockar du fram krabborna med när du ska fånga 
dem? 
 
Aron – Mmm vet inte … skinka kanske. 
Melvin – Bröd å maskar. 
 

Här kan barnen inte se framför sig hur och vad djuren äter, att djuren lever av och på 
varandra. De barn som säger småmat kan inte precisera vad det är för mat de menar. Barnen 
som varit ute och fångat krabbor eller fiskat nämner vad de använde för att locka fram och 
fånga sina byten. 
 

 

8. Hur tar djuren sig fram nere i vattnet? 
 
Här har barnen svårt att tänka sig in i hur djuren tar sig fram, tre av barnen vet inte medan ett 
av barnen visar med fingrarna hur krabborna snabbt tar sig fram med sina ben och klor. Ett av 
barnen svarar att fiskarna simmar och en annan säger att dom hoppar upp och ner ibland. 
 
 
9. Vad skulle du vilja lära dig mer om, på havsstranden? 
 
Tabellen visar barnens intresseområde av vad de vill få mer kunskap om.  
 
Tabell 4 
Svar av barnen Flickor Pojkar 
Djuren på stranden 3 1 
Djuren i vattnet 3 2 
Blommor & tång 0 1 
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Djurlivet är det som är av störst intresse, vilket förmodligen beror på att pedagogerna väckt en 
nyfikenhet och på så sätt ökat intresset hos barnen. Här kan man se att ett litet frö har lagts 
som en god grund så att barnen själv vill utforska och lära mer om djurlivet. Om vi ser till 
blommor och tång är det endast ett av barnen som vill lära sig mer om det, en orsak till detta 
är troligtvis att de inte har utforskat detta så som med djuren. Ett av barnen uttrycker sig så 
här om tången som ligger på stranden; 
 
Mohamed – Ja trampa i de å då kände ja de va äcklit. De va åsså röda. 
 

3.2 Resultat, akvariet 

 
När vi pratat en stund tog jag fram mitt lilla akvarium vilket resulterade i att barnen började 
prata och berätta mer och mer om snäckorna och musslorna som låg där. I akvariet fanns 
rakknivsmusslan, hjärtmusslor, östersjömusslor, blåmusslor och sandmusslor, samt en 
nätsnäcka och vanlig strandsnäcka. Utöver det kunde barnen finna torkad blåstång och två 
döda Sandhoppare. Barnen rörde inte vid tången självmant utan det var först när jag tog upp 
och gav de blåstången som de tog i det, men då mellan två fingertoppar. Att barn tycker det är 
äckligt beror förmodligen på okunskapen om vad det egentligen är. Ett av barnen säger att han 
tycker det är äckligt att trampa i det, förmodligen bero det på att tången silas mellan tårna då 
man trampar i det och kan då kännas lite konstigt. 
Blåmusslan och sandmusslan nämnde de flesta barnen med dess namn, de andra musslorna 
förklarades med hur de såg ut och vad de liknade. Rakknivsmusslan blev en liknelse med en 
lång skida, hjärtmusslan är den som ser ut som vågor, sandmusslan är vit skön och len och lite 
lång, östersjömusslan benämndes som den lilla rosa snäckan. Även om en del barnen oftast 
vet att musslan har två skal och snäckan enbart ett, så går det av gammal vana att de benämner 
musslan som snäcka. Snäckorna anser de se ut som ”sniglar”, vilket till största sannolikhet 
beror på att deras hus är spiralvridna. Att snäckor har hjärta med en kammare och ett förmak 
kan barnen inte förstå, de blir förstummade och höjer ögonbrynen och bara tittar på mig.  
 
Under samtalet visades även bilder hämtade ifrån Vattenkikaren (2006) och boken vad jag 
finner på havsstranden (2000), där barnen kunde ta del av hur snäckorna, musslorna och 
sandmasken levde under sanden. Här fick barnen förklarat för sig hur djuren gjorde för att ta 
sig ner i sanden. Barnen lyssnade intresserat och ställde frågor samt demonstrerade självmant 
med musslorna som fanns i akvariet. Genom att demonstrera händelseförloppet fick barnen en 
bild av hur musslorna med väldigt små och snabba rörelser tar sig ner i sandbottnen. Barnen 
kunskap om att krabborna bytte skal och varför hade de ingen aning om, vilket inte var 
förväntat med tanke på barnens låga ålder. Barnen tyckte att det var fiffigt gjort av krabborna 
att byta ut sitt trånga hus mot ett som var mycket större, så att krabban fick gott om plats igen. 
Några av barnen hade klara beskrivningar på hur krabborna gick till väga då de skulle fånga 
sitt byte, krabborna klämde då fast sig i bytet med sina klor. Detta hade de barn sett som varit 
ute och fångat krabbor med sina föräldrar, genom att då använda lite mat som de satt fast i en 
klämma som i sin tur satt fast knuten i ett snöre som sänktes ner ibland stenarna i vattnet.  
 
Man kunde tydligt märka att barnens minnesbilder stärktes och de fick ett leende på läpparna 
när akvariet togs fram, och de kom på mer och mer ifrån temadagen på havsstranden.  
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4. Diskussion 
 
Först och främst görs en utvärdering av genomförande av intervjuerna och tillvägagångssättet, 
samt det som känts positivt respektive mindre bra. Det som kändes mycket bra var att alla 
tillfrågade barn var positiva till intervjuerna. Jag hade skrivit ner fasta frågor men då man 
intervjuar barn, speciellt, så kommer man in på många andra frågor och funderingar. Vilket 
ledde till att frågorna ibland kunde vara olika många, det beroende på hur individen kände sig 
den aktuella dagen som intervjun utfördes, deras sätt att formulera sig samt hur pratglad han 
eller hon var. Fick en positiv känsla under intervjuerna om att barnen verkligen hade tagit till 
sig av allt det vi gjort tillsammans sju månader tidigare. 
Intervjuerna skedde i samma byggnad men i olika rum vilket en nackdel. Vid själva förfrågan 
om intervjuplats hade jag blivit lovad ett rum i en lugn och rogivande miljö, men så blev det 
tyvärr inte den aktuella dagen. 
Till intervjuerna hade jag med mig ett mini akvarium, vilket innehöll det som vi barn och 
pedagoger hade funnit på stranden tillsammans. Akvariet plockade jag fram efter själva 
intervjun, och intervjun tog då en ny fart igen. Hade barnen och jag fått bestämma så hade vi 
säkerligen varit nere på stranden och utforskat den flera gånger i månaden.  
Under intervjun kunde man tydligt se och höra att deras nyfikenhet bestod, och att de gärna 
vill lära sig mer om ämnet.  
 
Barnens uppfattning angående djurlivet varierar, de kan ibland ha lite svårt att sätta ord på vad 
de menar, för att få fram det de vill ha sagt förmedlar de sig genom att använda händer och 
fingrar. Förmodligen är en av anledningarna att barnen väldigt sällan vistas vid havsstranden, 
i stort sätt enbart på sommaren för att bada.  Visst gillar barnen att leta efter djur både i vattnet 
och uppe på sanden. Men då man ber de nämna vilka djur som finns på havsstranden kan de 
inte alltid sätta namn på djuren. Men ju längre intervjun pågår desto fler och klarare blir deras 
bilder ifrån havsstranden. Det innebär att de benämner mer och mer om djuren, och deras 
berättande sker med inlevelse, visat intresse och engagemang.  
 
Slutsatsen av intervjun är den att barnen har olika förkunskaper beroende på om de brukar 
vistas med sin familj på stranden eller inte. Ytterligare faktorer som spelar in är hur och vad 
barnet gör vid havsstranden, om de är intresserad och tar till sig. Av resultatet kan man tydligt 
se att femåringarna som blivit intervjuade har tagit till sig utav temadagen på havsstranden.  
Djur som barnen ofta nämner är kräftdjur och blötdjur. Ibland förväxlar de vissa musslor, 
hjärtmusslan och östersjömusslan speciellt, och säger att det är snäckor. Blåmusslan är det 
djuret som de allra flesta barn känner igen och benämner vid dess namn.  
 
Barnens nyfikenhet när det gäller kunskapssökande om djurlivet var av otroligt stort 
engagemang, barnen är stora kunskapsslukare och därför är det mycket viktigt med ett positivt 
medverkande från lärare och pedagoger. Där rätt utrustning i ryggsäcken skapar många 
möjligheter för barnen att kunna utforska sin närmiljö. 
 
Barnens uppfattning om musslorna, snäckorna och krabbornas liv då det gäller var de lever är 
till största del helt solklara, men vad de äter varierar, man kan säga att den kunskapen har 
barnen inte klart för sig än. Resultatet har visat vilken stor betydelse den konkreta upplevelsen 
har, när barnen får uppleva med alla sina sinnen samtidigt och i ett aktivt sökande och 
utforskande. Utrustning som vi saknade under temadagen var en vattenkikare, i vilken barnen 
då kunde ha sett hur djuren rör sig och kanske till och med hur och vad de äter. Att krabborna 
springer i sidled var det endast ett barn som kunde, men han visste inte varför. En anledning 
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till att krabborna springer i sidled är att dem först tröttar ut den ena sidans muskler för att 
sedan kunna byta sida, och på så sätt blir krabban inte uttröttad så fort och kommer oftast 
därför undan ifrån faran som hotar dem. 
 
Tanken med temadagen var att kunna fördjupa mig i ämnet havsstranden samt att se hur barn 
reagerar och tar till sig av att vistas endast en dag vid havsstranden. I resultatet kan man 
tydligt se att barnen upplevde dagen positivt och att de verkligen tog till sig av det vi 
utforskade, djurlivet. Man kan tydligt se i Mohameds svar att han har kunskap om att det i 
vattnet finns något i mellan själva musslans skal, och att den har två skal som öppnas och 
stängs. Men om musslan ligger på land så finns det ingenting i för då har den torkat. Mycket 
fantastiska kunskaper av en kille på fem år att kunna se hur en del av djurlivet fungerar. Det 
har trots allt gått sju månader sedan vi utforskade havsstranden tillsammans. Det han ännu 
inte fått kunskap om är att strandskatorna lever på hjärtmusslorna och de äter ca 300 per dag, 
fåglarna äter innehållet. Strandkrabban är också en av arterna som har musslor och snäckor 
som huvud föda. 
När det gäller brännmaneterna har förmodligen barnen fått förmaningar av sina föräldrar om 
att akta sig för den röda brännmaneten, vilken är röda i mitten och har många och långa röda 
trådar på sin undersida av kroppen, i själva klockan. Men det många inte vet är att det finns 
olika sorters maneter som bränner, vilket borde belysas. Samt hur man går tillväga om man 
mot förmodan skulle brännas av de långa bränntrådarna. Som lärare kan man här lära barnen 
att man först och främst ska försöka skölja bort, absolut inte gnugga, de nässelceller som 
fastnat på huden med saltvatten. Om man gnuggar där nässeltrådarna satt sig fast på kroppen 
går nässelcellerna sönder vilket förvärrar den redan outhärdliga smärtan. Maneternas säsong 
hade inte startat då vi utforskade stranden, men under sensommaren fanns det massor av 
nässeldjur här på västkusten.  
Tillsammans kan vi som lärare komma långt med nästa generations kunskaper kring djurlivet 
på havsstranden. Kan garantera att femåringarna hade mer än gärna fortsatt att utforska allt 
med ett stort intresse och engagemang. Det hade startat ett större kunskapssökande vilket 
verkligen behövs för vår framtida miljö. Anser precis som Rydberg (2004) att vi måste ge 
barnen kunskap om den biologiska mångfalden i vår stads närmiljö, om inte mitt i staden så i 
utkanterna. Förutom kunskap om djurarterna måste barnen lära sig visa hänsyn och ta vara på 
det naturen har att ge. 
 
Visst ska förskolebarnen få kunskap om de vanligaste djurarterna som de finner på och vid 
den Halländska Västkusten, vad de heter, hur de lever och vad de lever av. På förskolan bör 
man låta barnen få den första inblicken i hur djurlivet ingår i ekosystemet och hur det fungerar 
på ett konkret och mycket enkelt sätt, genom att tillbringa mycket tid på havsstranden. En 
viktig aspekt är barns välbefinnande då de vistas ute i naturen, samt hur deras sinnen öppnas 
och deras själ påverkas under utevistelsen. Har tidigare under min verksamhetsförlagda period 
i lärarutbildningen sett att barnen påverkas positivt. Jag instämmer med Szczepanski (2004) 
att barnen blir lugnare, mindre konflikter uppstår och de blir piggare och gladare individer, då 
även de barn som är svagare. De tar till sig med alla sina sinnen som smak, lukt, känsel, syn 
och hörsel, vilket i sin tur gör att de känner ro och harmoni. Hela kroppen är aktiverad under 
en lärprocess ute i naturen. Kunskapen som ges genom konkreta upplevelser och nyfiket 
medforskande med barnen gör att de tar till sig lättare i naturen, eftersom sinnena berörs och 
praktiska övningar utförs med tre utav de fyra elementen. När man fångat barnens intresse ska 
man spinna vidare med den kunskap man sitter inne med. Pedagogens kunskap och didaktik 
speglar sig i hur mycket de här små individerna lär och tar till sig. Att bygga vidare med 
kunskap när barnen är som mest aktiva och kunskapssökande ger allra bäst resultat, det ökar 
även deras fortsatta nyfikenhet och sprudlande intresse, där vi skapar goda minnesbilder för 
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barnens framtid inom ämnet. För att barnen ska förstå ekosystemet och dess betydelse bör 
lärandet ske i den aktuella miljön. Världsnaturfonden skriver så här,  
 
Om kommande generation ska kunna njuta av ett friskt hav och fortsatt nyttja de tjänster och 

tillgångar som havet tillhandahåller så behövs det starka åtgärder nu (wwf, 2006). 
 
Detta är något som förskolans personal och lärare måste hjälpa till med annars blir 
konsekvenserna katastrofala. Har genom temadagen lagt grunder till ett litet frö, vilket måste 
få mer näring för att utvecklas. Med detta menar och hoppas jag på att barnens lärare ska 
fortsätta att ge dem kunskaper så att intresset inte försvinner. Hur stor kunskap lärare och 
pedagoger har inverkar på barnens intresse, därför måste vi fördjupa oss inom många 
ämnesområden. Lundegård, Wickman & Wohlin (2004) menar att utomhusundervisningen 
måste ske i allt större utsträckning än vad det gör i dag, och att det då ska ske med ett speciellt 
syfte och mål. Här har blivande lärare inom naturkunskapen en otroligt viktig roll ute i 
yrkeslivet. Av att vistas på havsstranden får vi in ofantligt många ämnesområden, så som 
biologi, historia, matematik och så vidare. 
 
Det är en otroligt skön känsla då man ser de barn som har lite svårt för att samarbeta när man 
vistas inomhus, och hur det övergår till delaktighet och att de verkligen engagerar sig i de 
aktiviteter som finns tillgängliga på havsstranden. Skillnaden av att vara ute är tydlig i många 
avseenden för barnen, inte minst då det gäller barnens positiva förhållningssätt. Genom 
positiva utevistelser skapas goda förutsättningar för barnen, viljan av att vilja vara ute ökar 
vilket medför att barnen mår både psykiskt och fysiskt bättre. Det leder också till att barnen 
lär sig se möjligheter istället för hinder, vilket i sin tur stärker deras självförtroende. 
 
Barnens intresse ökar under själva intervjun och man kan tydligt märka hur nyfikenheten och 
kunskapssökandet tar ny fart igen. Det är fantastiskt så tydliga banden är i naturens givande 
och tilltalande miljö för barnens inlärning genom att vara en delaktig nyfiken individ. Alla de 
här bilderna barnen har fått av att enbart vistas på havsstranden en enda tema inriktad dag. 
Några av de bidragande orsakerna till att barnen tagit till sig kunskap var deras egen 
delaktighet under utforskandet. Deras minnesbilder är positiva, den varma vårdagen med sol 
och vindar var också en bidragande del. Ytterligare faktorer som spelade in var pedagogernas 
positiva sätt som medaktörer och till hjälp hade vi en väl utrustad ryggsäck med en plastmatta, 
en bestämningsnyckel för smådjur vid havsstranden, där man kan nyckla de olika djuren på 
havsstranden. Genom att använda den här metoden kunde barnen själv på ett mycket enkelt 
sätt få fram vad det var för djur de hittat genom att se om djuret hade ben eller inte, detta var 
utgångspunkten för att kunna gå vidare i sitt sökande av rätt art.  
Anledningen till att de nämner blötdjuren är säkerligen för att det är de som man finner allra 
mest av på havsstranden på västkusten. Anledningar till att barnen nämner kräftdjuren kan 
förmodligen vara att det förekommer som måltid i hemmet och att det därför blir mer 
påtagligt intressant att lära sig om dem. 
 
Hur långt kan vi komma med att delge kunskap om djurlivet? Barn är fascinerade av djur och 
lär sig lätt genom det konkreta utforskandet och deltagandet av vad man kan finna i närmiljön, 
havsstranden. Här utvecklades och utvecklas så väl barn som lärare och pedagoger. Resultatet 
blir enormt stort om barnen bara får hjälp med inspirerande verktyg, samt att det finns tillgång 
till att få utforska sin närmiljö i lugn och ro. Då barn finner något som intresserar de kan de 
utforska det i oändlighet. Djurlivet vid och på havsstranden innefattar ett stort och brett 
område, där varaktigheten och lärandet kan bli för evigt. Det finns hela tiden nya kunskaper 
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att ta till sig, barnen har fått konkreta upplevelser vilket förmodligen har påverkat barnens 
svar i resultatet.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor och svar 
 

1. Vad tänker du på när jag säger stranden? 
 

Saga: Att man kan bada … man kan leka, å så e de lite sjögräs. 
Stina: Att vi brukar plocka snäcker ibland, å så mussler, och så hittade vi såna små rosa 
snäcker. 
Aron: Bada. 
Melvin: Ja tänker på de vi gjort. 
Lisa: Havet. 
Mohamed: Ja vet inte … Bada. Å att de ligger såna gräs på vattnet å stranden, å såna snäckor 
på stranden … inte på vattnet utan på lanningen. Å snäckor åsså i vattnet. Det varåsså sand, 
när man gick där kändes de skönt. Å ja fick hoppa, å de va så varmt, ja fick åsså gå barfota i 
sanden å leta efter snäckor. 
 

2. Vad kan man hitta för djur på stranden? 
 
Saga: De e snäcker å mussla, tror ja … krabber. 
Stina: Snäcker å mussler. Man kan hitta krabbskal ibland, å krabbklor. 
Aron: Dom har dött då … Snäcker … Krabber. 
Melvin: Ja eee fjärilar när de e sommar … Småkryp såna som man nästan inte ser … Å bin. 
Lisa: Krabber kan man hitta … Myrer … Ja vet inge mer … Snäcker, räker. 
Mohamed: Olika snäcker och såna eee svarta snäckor … Å man kan åsså hitta … Blåmussla, 
musslan e ett djur. 
 

3. Vet du vad det finns för djur i vattnet? 
 
Saga: De finns fisk. 
Stina: E de finns krabber å de finns e sjöstjärner kan de finnas. Å de kan finnas kräfter, mmm 
de e gott, saften e go men dom e svåra att skala … Å så finns de fisk, å maneter finns de å 
brännmaneter. 
Aron: Fiskar … sen vet ja inte. 
Melvin: Fiskar … Å maneter … Maskar. 
Lisa: … Mmm krabber kan finnas nere i sanden. Snäcker å maneter … Å sjöstjärnor … Å 
fiskar … Maskar … De kan finnas små ägg som krabberna har lagt å så sandmussler (hon får 
syn på en sandmussla mini akvariet).  
Mohamed: Fiskar å bläckfiskar och hajar. Här finns inga djur dom e långt borta, här finns 
gräs. 
 

4. Hur kan man se skillnad på snäckor och musslor? 
 
Saga: Den e rätt så stor å så. 
Stina: Musslorna har såna två skal. Å har den bara ett skal så e de alla fall en mussla, e de 
bara ett skal men de ska va två då har dom brutits. 
Aron: Vet inte riktit. 
Melvin: Dom e mycke mindre, å som har olika färger. Ja har jätte många såna hemma. 
Lisa: Snäckan ser man bara för den har snurrat sig. Musslerna kan ha ägg på sig. 
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Mohamed: Nej … Jo, snäckorna e så himla … e nåt som man hade i så stängde dom, dom satt 
ihop. 
 

5. Allt det som ligger på stranden var kommer det ifrån? 
 
Saga: … Från vattnet. 
Stina: De kommer från vattnet, tror ja. 
Aron: … Vet inte. 
Melvin: Mmm vet inte, kanske vattnet har sköljt upp dom där. 
Lisa: Mmm från vattnet 
Mohamed: Från vattnet. 
 

6. Finns några djur i havet, nere i och på sandbotten? 
 
Saga: Krabber brukar gräva ner sig … å så finns de, inte sköldpadder va? 
Stina:Ja, ja vet var musslorna bor, dem gräver under sig under sanden. 
Aron: Krabber … under marken finns ingen. 
Melvin: Maskar 
Lisa: … Mmm krabber kan finnas nere i sanden. 
Mohamed: Sandmusslan bor i sanden. 
 

7. Vet du vad djuren i havet äter? 
 
Saga: Inte riktigt … Dom äter lite småmat, ankorna äter ju fisk, de finns väl inte mask i 
vattnet? Jag tror inte de! 
Stina: … Dom … Lite stora fiskar äter små fiskar, å hajarna dom vet ja va dom åsså äter … 
Fiskar. 
Aron: Mmm vet inte. 
Melvin: Ja vet inte. 
Lisa: Fisk, sen vet ja inte mer. 
Mohamed: Vet inte … Inget … Krabban äter små fiskar, små små. 
 

8. Hur tar djuren sig fram nere i vattnet? 
 
Saga: ... Saga säger inget utan visar med fingrarna hur fort krabborna tar sig fram. 
Stina: … Fiskarna simmar. 
Aron: … Dom hoppar … Hoppar upp å ner ibland. 
Melvin: Ja vet inte. 
Lisa: … Ja vet inte. 
Mohamed: Mmm ja vet inte. 
 

9. Vad skulle du vilja lära mer om havsstranden? 
 
Saga: Om alla djuren i vattnet å så på sanden. 
Stina: Mmm om alla djuren som finns där. 
Aron: Om djuren i vattnet … å på sanden. 
Melvin: Fiskarna å krabborna. 
Lisa: Jo ja vill se mer när en fågel dyker ner å tar en mask … å fiskarna. 
Mohamed: Blommorna å vattnet.  
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Följdfrågor till fråga nummer: 
 
2. Vad kan man mer hitta på stranden? 

 
Stina: Grässtrån å sånt. Vi gör snäcktavler å sånt när vi har vatt på stranden … Å de finns 
stenar. 
Aron: Hundar … Katter … Sniglar. 
 
3:a Vad hittade vi i vattnet då vi håvade? 
 
Mohamed: Ja vi fick upp såna där små … De va inga kräftbarn men de va inga långa … 
 
3:b Hur ser man skillnad på brännmaneter och de maneter som inte bränns? 
 
Stina: Brännmaneter e lite röda i mitten å så har den trådar. 
Melvin: För den har långa röda trådar. 
 
4. Visar en nätsnäcka och frågar; vet vad det här är för något? 
 
Saga: Detta ser ut som ett sånt här eeem … Snigelskal. 
Stina: En snurrsnäcka. 
Aron: En havssnigel. 
Melvin: De ser ut som en snigel. 
Mohamed: De e som snigelens skal, å de finns åsså krabborna som trycker in snäckorna. 
 
5. Hur har det kommit från vattnet och upp på stranden? 
 
Saga: Först åker dom med vattnet … Så kanske nåra djur åker med upp. 
Stina: Dom har blitt dit spolade med vattnet, men då måste de vatt jätte stora våger, å då har 
dom åkt upp. 
Lisa: Mmm för att, e, när havet gör våger då åker snäckerna upp. 
Mohamed: Ja vet inte riktit … Men vågorna kommer upp på land å då kommer dom upp, å så 
kommer mer sand å snäckor upp på lanningen, å då tårkar dom. 
 
6. Hur kan man se att där är maskar på sandbotten? 
 
Melvin: Ja, de e nåt som ser ut som en klump, som simmar runt, de ser ut som en lång mask. 
 
7. Du nämnde krabborna innan, vad lockar du fram krabborna med när du ska fånga dem? 
 
Aron: Mmm vet inte … skinka kanske. 
Melvin: Bröd och maskar.  
 
8. Hur gör fiskarna för att dom ska kunna ta sig fram i vattnet? 
 
Melvin: Dom simmar. 
Lisa: Skrattar, dom simmar ju! 


