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Abstract 

This study examines how young children use their senses to explore bugs, which attitude 

teachers in preschool have to bugs and how preschool take advantage of children’s interest in 

bugs. 

The study was performed through observations at a preschool with children aged 1-2 years 

(toddlers), and interviews with 10 teachers who have all been working with the youngest 

children at the preschool. The study shows that toddlers are very interested in bugs and they 

explore the animals verbally and by using their senses. The attitudes of the teachers towards 

bugs vary, but they avoid displaying reluctance in front of the children, since they all believe 

that attitudes of adults affect the children's interest in and willingness to explore. It also shows 

that it is common to use the toddlers' interest in bugs for the moment, but less common to 

continue working within the subject, for example with a theme oriented curriculum. 
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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur små barn använder sina sinnen för att utforska småkryp, vilken 

inställning pedagoger i förskolan har till småkryp samt hur barnens intresse för småkryp tas 

tillvara på i förskoleverksamheten. 

Studien skedde genom observationer i en förskola med barn i åldrarna 1-2 år (toddlare), samt 

genom intervjuer av tio pedagoger som alla har arbetat med de yngsta barnen i förskolan. I 

studien framkommer att toddlare har ett stort intresse för småkryp och att de utforskar djuren 

verbalt och med hjälp av sina sinnen. Pedagogernas förhållningssätt till småkryp är varierande 

men de försöker att i barngrupp inte visa eventuell motvilja till djuren, eftersom de alla tror att 

vuxnas inställning påverkar barnens intresse för och vilja till att utforska. Det framkommer 

också att det är vanligt att för stunden ta tillvara på toddlares intresse för småkryp, men 

mindre vanligt att arbeta vidare inom ämnesområdet med ett exempelvis temainriktat 

arbetssätt. 

Nyckelord 
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Inledning 

Kunskapsområde 

I min undersökning har jag valt att titta närmare på hur små barn undersöker och lär sig om 

naturen, miljön och människokroppen med fokus på djur, i det här fallet småkryp. 

Nationalencyklopedin definierar ett småkryp som en ”liten (krypande) insekt el. spindel, 

mask” (Nationalencyklopedin, 2014a). Att jag valde att lägga mitt fokus på just småkryp 

bygger på ett personligt intresse för småkryp, och att jag av egen erfarenhet vet att småkryp 

ofta fångar små barns intresse. Småkryp finns tillgängliga överallt, i skogen, i parken, i luften, 

i jorden, under stenar, i stubbar, i blommor och rabatter, i vattensamlingar, och även inomhus. 

Att arbeta med småkryp kräver därför inga stora medel och passar alla förskolor, vare sig de 

är belägna på landsbygden eller inne i stadskärnan.  

Jag har studerat hur barnen använder sig av sin kropp och sina sinnen för att undersöka 

småkrypen, och jag inriktade mig på de allra yngsta barnen i förskolan, 1-2-åringar. 

Anledningen till det var min nyfikenhet över hur små barn som ännu inte har det verbala 

språket undersöker och lär sig om djur, vad det är som lockar dem och hur förskolan kan 

fånga upp detta intresse och arbeta vidare med det. Jag var också intresserad av hur 

pedagogernas förhållningssätt till småkryp påverkar barnen, personligen upplever jag det som 

ganska vanligt förekommande att vuxna tycker att småkryp är obehagliga. Dessutom 

planerade jag att undersöka hur förskolor arbetar med småkryp.  

I texten kommer jag att referera till de yngsta barnen med det engelska begreppet toddler, 

försvenskat toddlare. Nationalencyklopedin beskriver toddler som ”liten parvel (krabat, 

tulta), knatte” (Nationalencyklopedin, 2014b). 

Studien bottnar i en konstruktivistisk syn på lärande, med stor vikt på att barnet drivs av en 

medfödd nyfikenhet och vilja lära sig mer om sin omvärld. Barnet konstruerar sin egen 

verklighet och skapar en egen strategi för hur det hämtar in lärdomar (Askland & Satøen, 

2009). 

Barn och biologi i läroplanen 

I läroplan för förskolan Lpfö 98 står det under rubriken ”Förskolans uppdrag” att ”Förskolan 

ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket, 2010, s. 5). Enligt den senaste PISA-

undersökningen som gjordes 2012 har svenska skolelevers resultat i ämnet naturvetenskap, 

där ämnet biologi ingår, försämrats sedan förra undersökningen. Av totalt 34 deltagande 

länder var det bara sex länder som presterade sämre än Sverige i ämnet. Trenden visar på 

sjunkande resultat. Här anser jag att förskolan har ett uppdrag i att redan under de första 

levnadsåren väcka barns intresse och lust att lära sig om naturvetenskap och biologi, för att på 

sikt vända den nedåtgående trenden. 

Det står även att ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 

verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.” 

(Skolverket, 2010, s. 9). Vidare står att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 



 

2 

 

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

samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Skolverket, 2010, s. 10). För att 

förskolan ska kunna möta upp dessa strävansmål och kunna uppfylla sina uppdrag även när 

det gäller de yngsta barnen, toddlarna, upplever jag att det krävs en ökad förståelse för hur de 

små barnen utforskar sin omgivning, i det här fallet hur de utforskar och intresserar sig för 

småkryp. 

Tidigare forskning inom ämnet 

Barn kan liknas vid upptäckare. John Dewey beskriver små barns utforskande: 

Det treåriga barn som upptäcker vad man kan göra med byggklossar, eller sexåringen 

som kommer på vad han kan göra om han lägger ihop fem cent och fem cent, är sanna 

upptäckare, även om alla andra i hela världen redan vet detta. (Dewey, 1916/1997,  

s. 204) 

När jag sökte efter tidigare forskning inom området upptäckte jag att det inte finns så mycket 

om toddlarna, och det finns knappt någon forskning alls om hur toddlare upptäcker djur och 

natur. Jag fann några vetenskapliga artiklar om toddlares utveckling och lärande, och även 

några artiklar om barn i förskoleåldern och hur de lär sig om naturvetenskap. Därutöver fann 

jag viss annan, ej vetenskapligt grundad, litteratur som också kommer att nämnas i den här 

studien. 

 

Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1945/1997) beskriver i sin bok Kroppens 

fenomenologi hur den fysiska kroppen gör att vi finns till, den står i kontakt med 

omgivningen och röner både fysiska och själsliga erfarenheter. ”Jag är alltså min kropp, 

åtminstone i den mån som jag har en erfarenhet” (Ibid, s. 177). Løkkens (2006) tolkning av 

Merleau-Pontys teori är att små barn upplever kropp och själ som en helhet där förnimmelser, 

känslor och de olika sinnena ingår. Den fysiska kroppen fungerar som ett ankare och gör att 

barnet, helheten, kan interagera med sin omgivning. John Dewey (1916/1997) beskriver 

kroppen som beroende av att få röra på sig och att denna livlighet tillsammans med själen 

skapar ett djup i lärandet. Den holländska fenomenologen Buytendijk talar om det patiska 

förhållningssättet. Barnet blir känslomässigt berört i kontakten med omgivningen, det 

använder därför både sina sinnen, händer och fötter i detta samspel. För barnet räcker det inte 

med syn- och ljudintryck, det vill också förnimma sin omgivning genom att känna på den med 

händer eller med kroppen på olika sätt (Röthle, 2006). John Dewey (1916/1997) framhåller att 

alla sinnen, särskilt syn, hörsel, känsel och även talorganet behöver användas för att barnet 

ska kunna ta in och kanalisera ny kunskap. 

Klaar och Öhman (2012) hävdar att toddlares lärande sker mer med kroppen än verbalt, vilket 

beror på att de ännu inte erövrat språket. Shannon Lockhart (2011) menar även hon att 

toddlare är beroende av sin kropp för att lära sig, de använder hela sin kropp och alla sina 

sinnen för att utforska omgivningen och behöver därmed tillgång till fysiskt material för att 

kunna göra detta. De tittar, känner, luktar, lyssnar, smakar och provar på olika sätt med sin 

kropp hur ett föremål fungerar och vad som händer när  man interagerar med det. Aktivt 

lärande innehåller enligt Lockhart fem viktiga ingredienser. 1. Material: lärande är direkt 

kopplat till barnets interagerande med materialet. 2. Manipulation: barnet har möjlighet att 

utforska materialet på varierande sätt med hjälp av sina olika sinnen. 3. Val: barnet väljer vad 
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det vill göra med materialet. 4. Kommunkation, språk och tanke:  barnet kommunicerar sina 

idéer, upptäckter, känslor och tankar till andra genom kroppsspåk, olika ljud och ord. Vuxna 

tolkar, besvarar och uppmuntrar kommunikationen. 5. Vuxnas stöd: vuxna skapar en tillitsfull 

relation till barnet, stöttar och uppmuntrar det att komma vidare i sitt utforskande och lärande. 

Lindahl och Pramling Samuelsson (2002) beskriver att toddlares lärandestrategier kan vara 

olika och att det ena behöver inte utesluta det andra. Imitation är ett viktigt begrepp när det 

gäller toddlare och innebär att barnet tittar på någon annan och efterliknar dennes agerande. 

Enligt Hanna och Meltzhoff (1993) kan imitation ske direkt i samband med att barnet 

observerar en handling eller vid ett helt annat tillfälle när det gått en tid. Studier har även visat 

att toddlare verkar föredra imitation av andra barn framför vuxna. Även Marita Lindahl säger 

i boken Lärande småbarn (1998) att toddlare är mycket intresserade av andra barns 

förehavanden.  

Foster Shaffer (2009) trycker också på betydelsen av vuxnas närvaro. Ska en toddlare på ett 

effektivt sätt lära sig, i det här fallet om småkryp, behöver vuxna finnas till hands som stöd i 

deras utforskande genom exempelvis att ställa frågor, söka information och komma med 

förslag på hur barnen kan gå vidare i sitt utforskande. I boken Lärande småbarn står att: 

”Barn verkar vara intresserade av det mesta som vuxna gör, eller de föremål som den vuxne 

håller på med” (Lindahl, 1998, s. 13). 

En annan lärandestrategi är variation och den beskrivs i en studie som Lindahl och Pramling 

Samuelsson (2002) gjort. Variationen i lärandet bygger både på den kultur som barnet växer 

upp med och på hemmiljön. Olika familjer och sammanhang har olika regler och rutiner vilket 

barnet lär sig att anpassa sig efter. Hemma finns en typ av regler, på förskolan en annan och 

hemma hos mormor en tredje och så vidare. I studien som Klaar och Öhman (2012) gjorde 

sökte en del toddlare aktivt upp insekter medan andra hellre observerade på avstånd. Kanske 

har dessa barn olika erfarenheter med sig i bagaget som gör att de väljer att agera på olika sätt, 

utan att varken det ena eller det andra behöver vara fel. Lindahl och Pramling Samuelsson 

(2002) menar att variation är nödvändigt och tillsammans med imitation är det två aspekter 

som båda är lika betydelsefulla för toddlares lärande, och som dessutom skapar kontraster i 

vad barn upplever. Barn kan inte generalisera utan de får istället en mångdimensionell bild av 

tillvaron vilket verkar utvecklande för individen. 

Att lära sig om naturen är en livslång process menar Klaar och Öhman (2012). Genom att vara 

ute i naturen får toddlarna enligt Benson (2008) kunskaper om djur, de tränar motoriken och 

den sociala förmågan, stimulerar sin upptäckarglädje och nyfikenhet samt utvecklar det 

verbala språket. Brewer (2010) beskriver också att de får större förståelse för hur naturen 

fungerar och i förlängningen utvecklar respekt för både miljö och andra levande varelser. 

Enligt Buytendijk innehar levande varelser en särskild dragningskraft på små barn (Röthle, 

2006).  

Barns utforskande av småkryp 

Barn som är fyra år eller äldre verkar, enligt studier som gjorts, kategorisera småkryp efter hur 

stor skada de kan tillfoga människor och hur äckliga de är (Foster Shaffer, Hall & Lynch, 

2009). Folke-Fichtelius (1995) anser att de yngsta barnen upp till 2-3 års ålder uppfattar djur 

som leksaker. Barn förstår inte att det är levande varelser och ser dem heller inte som varken 
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farliga eller äckliga. Hämningslöst undersöker de alla djur som de kommer i kontakt med. 

Samtidigt beskriver författaren att om djupare kunskaper om djur ska kunna inhämtas måste 

det ske genom direkt kontakt med dem. Dessa påståenden är dock inte kopplade till några 

vetenskapliga studier. Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010) skriver:  

Barn är av naturen nyfikna, de är födda till ’naturvetare’. Från späd ålder undersöker 

de världen omkring sig, tittar, lyssnar, känner och smakar, inte sällan i form av ett 

regelrätt experimenterande och hypotesprövande (Ibid, s. 31).  

Författarna anser också att barns utforskande av djur och natur ska uppmuntras och arbetas 

med redan i förskolan då detta senare i livet kan lägga grunden till djupare förståelser och 

kunskaper inom naturvetenskapen (Ibid). 

Syfte 

Syftet med den här studien är att bidra med kunskaper gällande barns tidiga utforskande och 

lärande om levande organismer, uppmärksamma vilken betydelse pedagogers bemötande av 

små barns utforskande av levande organismer kan ha för deras vidare lärande, samt väcka 

intresse för att arbeta med småkryp inom förskoleverksamheten. 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

1. Hur använder små barn sina sinnen för att utforska småkryp? 

 

2. Hur intresserade är små barn av småkryp och vad är det som lockar? 

 

3. Hur agerar pedagoger i förskolan i närkontakt med småkryp och hur kan pedagogers 

agerande påverka små barns sätt att utforska småkryp? 

 

4. Hur bemöter pedagoger i förskolan små barns intresse för småkryp och använder sig 

av det i verksamheten? 

Metodologisk ansats och val av metod 

För att kunna besvara mina frågeställningar utförde jag observationer i barngrupp och 

intervjuer av pedagoger som har erfarenhet av att arbeta med de yngsta barnen i förskolan. 

Här följer en beskrivning av hur utförandet har gått till. 

Urval 

Både observationer och intervjuer är utförda i olika förskolor som befinner sig i en 

mellansvensk kommun. Observationerna skedde i en förskola med fyra avdelningar, inne i 

den avdelning där barn i åldrarna 1-2 år befinner sig. När observationerna ägde rum var det 13 

barn inskrivna. Tre personal arbetar på avdelningen, alla är barnskötare. Förskolan är belägen 

i kommunens centralort precis i utkanten av centrum. 
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Den här studien fokuserar på de yngsta barnen i förskolan, 1-2-åringar, och hur de använder 

sina sinnen för att utforska småkryp. Av den anledningen valde jag att utföra mina 

observationer i den utvalda förskolans småbarnsavdelning. 

I sökandet efter personer att intervjua gick jag in på kommunens hemsida för att ta reda på 

vilka förskolor som finns i kommunen, och mailade sedan till fem olika förskolechefer, både 

kommunala och privata förskolor valdes ut. Två förskolechefer svarade upp och 

vidarebefordrade mitt mail till pedagoger som de ansåg motsvara det jag eftersökte. Jag 

ställde inget krav på att pedagerna var utbildade förskollärare, det viktiga för att kunna 

besvara frågorna är erfarenhet av att arbeta med de yngsta barnen. För att hinna utföra alla 

intervjuer inom ramen för tidsschemat ringde jag sedan direkt till förskolorna och sökte 

pedagoger. Totalt intervjuades tio personer, inklusive en barnskötare som arbetar i 

barngruppen där jag utfört mina observationer. De intervjuades erfarenhet av att arbeta med 

toddlare sträcker sig från ca 1 år upp till ca 30 år. 

Datainsamlingsmetoder 

Mina datainsamlingsmetoder har bestått av observationer och intervjuer. Jag har genom 

observationer studerat barns beteende när de kommer i kontakt med småkryp vilket direkt kan 

kopplas till min första frågeställning: Hur använder små barn sina sinnen för att utforska 

småkryp? Till min hjälp har jag haft ett observationsschema där tänkbara handlingar från 

barnen är uppradade (se bilaga 1). Varje gång ett barn utförde en handling markerades det 

med ett streck.  

Tanken från början var att jag vid observationerna även skulle titta på pedagogernas 

bemötande av barns intresse för småkryp men jag insåg snart att pedagogerna med stor 

sannolikhet påverkades av min närvaro, därför frångick jag det. 

För att få svar på framför allt frågeställning två, tre och fyra men även på frågeställning ett 

utförde jag intervjuer med tio pedagoger från tre olika förskolor, varav en arbetade på 

avdelningen där jag genomförde mina observationer. Alla tio fick samma frågor (se bilaga 2).  

Procedur 

Observationer 

Efter att ha fått godkännande från chefen för den förskola där observationerna skulle ske 

kontaktades den aktuella avdelningen och sedan lämnades samtyckesblanketter ut till 

vårdnadshavare där det  förklarades vad studien går ut på, hur den kommer att gå till, att 

varken förskola eller enskilda barn kommer att kunna identifieras i den färdiga rapporten (se 

bilaga 3). För att kunna utföra mina observationer behövs båda vårdnadshavares 

namnunderskrifter. Detta enligt rådande forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). 

Åtta barn deltog i studien, dessa delades in i två grupper med fyra barn i varje. Det för att jag 

skulle få syn på och anteckna så många handlingar som möjligt. Observationerna skedde 

under arrangerade former i förskolans ateljé som ligger intill avdelningen där barnen går. 

Barnen är vana vid att vara där inne men det finns inga leksaker som distraherar dem, 

dessutom påverkar inte overaller och vantar hur barnen använder kroppen vid utforskandet av 
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småkrypen, det underlättade även min tolkning av deras kroppsspråk. Gråsuggor valdes 

eftersom de är lätta att finna och hålla i terrarium, de rör på sig tillräckligt långsamt för att 

barnen ska hinna med men ändå tillräckligt snabbt för att de ska vara intressanta. Maskar 

valdes eftersom även de är enkla att få tag på samt att små barn ofta redan känner till dem. 

Dessutom är båda djurarterna helt ofarliga då de varken kan stickas eller bitas..  

Varje barngrupp fick i tur och ordning utforska varje djurart. För att få ytterligare bredd på 

mina observationer så följde jag även med hela barngruppen till en närbelägen myrstack och 

observerade barnens handlingar i en miljö som var naturlig och inte tillrättalagd på samma 

sätt som de andra observationerna. Vid denna observation var tio barn närvarande. 

Sammanlagt blev det fem observationstillfällen. 

Till min hjälp under observationerna hade jag som jag tidigare nämnt ett observationsschema 

(se bilaga 1). Jag valde ut tretton olika handlingar som är kopplade till olika kroppsuttryck. 

För varje handling finns tre kolumner där jag med ett streck markerar varje gång jag tolkar att 

ett barn utför någon av de olika handlingarna. Genom att markera med streck på det beskrivna 

sättet blir observationen redan här anonym då det inte går att utläsa exakt vad det enskilda 

barnet gjort. Längst ner på observationsschemat fanns tomma rader där jag kunde föra in 

övriga anteckningar. Varje observationstillfälle påbörjades med ett tomt observationsschema. 

Innan observationerna utfördes förberedde jag mig genom att samla in gråsuggor och maskar. 

Jag plockade ett tiotal gråsuggor i olika storlekar men jag undvek de allra minsta, små barn 

har vanligen inte så väl utvecklad finmotorik som de lite större barnen och därmed underlättar 

jag eventuell hantering av djuren. Jag plockade även ett tiotal maskar, även dessa i lite olika 

storlekar. Här var min tanke att de allra största daggmaskarna kanske verkar skrämmande för 

vissa barn på grund av sin storlek. 

I ateljén valde jag att vara vid ett lågt bord och ställde undan stolarna så barnen blev mer 

mobila och kunde följa efter alternativt undkomma krypande djur. Två pedagoger var med vid 

observationerna. Av åtta barn var det två i ettårsåldern. Dessa placerades i varsin grupp. Det 

för att de i regel kräver mer uppmärksamhet från pedagog och eventuellt hanterar småkrypen 

på annat sätt. 

Planen från början var att varje observationstillfälle skulle vara under fem minuter och 

tidtagarur var framtaget. Redan vid första observationstillfället märkte jag att intresset hos 

barnen var väldigt stort och det hände så mycket att jag ville fortsätta observera. Jag ville 

också se ifall de barn som förhöll sig reserverade gentemot småkrypen skulle våga peta 

på/röra dem om de fick tid på sig att studera på håll först. Dock var tiden begränsad på grund 

av att andra aktiviteter skulle ske, så varje observation pågick under sju-åtta minuters tid. 

Mellan varje observation samlades djuren ihop och lades i sina burkar igen för att barnen bara 

skulle ha ett slags småkryp att undersöka och för att markera en tydlig början och ett tydligt 

avslut på aktiviteten. 

Intervjuer 

Intervjuerna skedde utanför barngrupp ute på pedagogernas arbetsplats. Varje person 

informerades innan intervjun påbörjades om undersökningens frågeställningar och syfte och 
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att det i den färdiga uppsatsen inte kommer gå att identifiera varken enskilda personer eller 

förskolor. De informerades även om att de inte behöver besvara alla frågor om de inte vill, 

och att jag avsåg spela in intervjuerna med diktafon. 

Innan intervjuerna förberedde jag tio frågor som ställdes till samtliga som intervjuades. Efter 

att ha utfört två intervjuer utökade jag mina frågor med tre frågor (se bilaga 2, fråga 3 till 5) 

som jag efter att ha gjort mina observationer ansåg kan komma till nytta när jag sedan drar 

mina slutsatser. De två pedagoger som jag redan intervjuat fick frågorna i efterhand så att 

även de fått möjlighet att besvara dem. En av de tio intervjuade var en pedagog som arbetar i 

barngruppen där mina observationer skedde och som var med vid observationstillfällena. De 

nio andra arbetar vid olika förskolor i samma kommun. 

Alla frågor ställdes så som de är skrivna i bilaga 2. Behövdes det förklarade jag vissa frågor 

mer ingående så att den som intervjuades säkert förstod vad som menades. 

Databearbetning 

Undersökningen har gjorts med hjälp av två metoder, observationer och intervjuer. 

Observationerna har skett med hjälp av observationsscheman och insamlad data har först 

bearbetats efter varje enskilt observationstillfälle (se bilaga 4-8)  för att sedan slås ihop till en 

tabell för varje typ av djur (gråsuggor, maskar och myror) som har ingått i studien, se tabell  

1-3 i resultatdelen. Därefter har alla resultat från observationerna redovisats i ett och samma 

diagram vilket också finns presenterat i resultatdelen. 

Det totala antal gånger en specifik handling har utförts redovisas i tabellerna som ”Antal 

gånger en handling utförs”. Det går också att utläsa hur stor del av det totala antalet barn som 

genomfört en specifik handling, ”Hur många barn som agerat”. ”Andel av barnen” redovisar i 

procentsats hur stor andel av barnen som utfört en specifik handling, och slutligen är även det 

genomsnittliga antalet utföranden av en specifik handling redovisat, ”Genomsnitt handlingar 

per barn”. För att få fram den siffran har det totala antalet handlingar dividerats med det totala 

antalet barn, alltså har även de barn som inte alls utfört den specifika handlingen ingått i 

uträkningen. Siffran är avrundad med en decimal. 

Handlingen ”Tittar på djuret” kunde inte redovisas på samma sätt som övriga handlingar då 

alla barn under alla observationstillfällen hade fullt fokus på småkrypen. Det gick inte att 

räkna hur många gånger som ett barn tittade på småkrypen. Jag har valt att ta med den posten 

men har skrivit hela tiden istället för antal gånger som handlingen utförts, och inte räknat ut 

något genomsnittligt antal handlingar.  

Intervjuerna har transkriberats och skrivits ut på papper. Inför varje frågeställning har alla tio 

intervjuer grupperats efter respondenternas uppfattningar.  

Tillförlitlighet 

Alla observationsscheman är ifyllda utifrån det jag själv har sett under tillfällena och hur jag 

tolkat det som skett. Andra resultat skulle kunna bli aktuella om någon annan observerat och 

sedan tolkat, om det var flera observatörer närvarande som sedan slog samman sina resultat 
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eller om videoobservationer utförts istället (då kan fler av barnen utförda handlingar bli 

synliggjorda). 

Som tidigare nämnts går det enbart 1-2-åringar på avdelningen där observationerna utfördes. 

För toddlaren är trygghet ett av de grundläggande behoven, en bas som barnet behöver för att 

det ska våga undersöka vad som finns i dess omgivning (Askland & Satøen, 2009). För att 

barnen i gruppen skulle känna sig trygg med mig vid observationerna vistades jag därför flera 

dagar på avdelningen och deltog i de dagliga rutinerna. På det här sättet lärde barn, personal 

och föräldrar att känna mig, och de resultat och slutsatser som framkom av utförda 

observationer påverkades så lite som möjligt av att jag var främmande för barnen. 

Vissa frågeställningar har berörts av flera intervjufrågor, kategoriseringen har inte alltid varit 

enkel. I resultatdelen har jag därför försökt redovisa olika förekommande aspekter under varje 

frågeställning för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Det kan finnas flera 

respondenter med ungefär samma uppfattning men där bara en av utrymmesskäl har fått sitt 

svar citerat i resultatredovisningen. Citaten är valda utifrån de ord som bäst representerar den 

rådande uppfattningen. 

Resultat 

Resultaten från observationer och intervjuer har kategoriserats efter frågeställningarna.  

Hur använder små barn sina sinnen för att utforska 
småkryp? 

Resultaten gällande den här frågeställningen utgår både från observationer utförda i en 

barngrupp och intervjuer av pedagoger (se metodavsnittet). På följande sidor kommer 

resultaten från de genomförda observationerna att redovisas, samt kopplas till de svar som 

framkommit av intervjuerna.  

Observationerna med gråsuggor skedde i två omgångar med fyra barn vid varje 

observationstillfälle, totalt åtta barn. I tabell 1 har de två observationerna slagits ihop för att 

sammanfatta vad som framkom. För att se resultatet vid varje observationstillfälle, se bilaga 4 

och 5. Det som kan utläsas är att alla barn uppvisade mycket stort intresse för gråsuggorna 

hela tiden som observationerna pågick. Sju av åtta barn uppmärksammade djuren genom att 

peka på dem. Hälften, fyra barn, petade på gråsuggorna med ett finger medan två barn vågade 

känna på dem mer ingående. Ett barn i ettårsåldern försökte greppa tag i en gråsugga och lyfta 

upp den men misslyckades och försökte inte igen. Vid två tillfällen klämde ett av barnen lätt 

med fingret över kroppen på en gråsugga och triggade den på så sätt att förflytta sig snabbare. 

Ett barn försökte även trigga en gråsugga till förflyttning genom att blåsa på den, en handling 

som jag inte hade tagit med på observationsschemat. Fem av åtta barn uppmärksammade 

djuren verbalt. 

Två av barnen visade med hela kroppen att de inte vågade ta på gråsuggorna. De pekade och 

ryckte tillbaka händerna, backade och gjorde miner samtidigt som det skedde med 

skräckblandad förtjusning, de hade hela tiden fullt fokus på småkrypen och log och skrattade. 
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Tabell 1. Sammanfattning av de olika handlingar som utfördes av barnen under två 

observationstillfällen med gråsuggor. Totalt åtta närvarande barn. 

 

Barnets handling Antal gånger 

handling utförs 

Hur många 

barn som 

agerat 

Genomsnitt 

handlingar 

per barn 

Tittar på djuret Hela tiden 8  

Slickar på djuret - -  

Stoppar djuret i munnen - -  

Luktar på djuret - -  

Lyssnar på djuret - -  

Pekar på djuret 23 7 2,9 

Petar på djuret 11 4 1,4 

Känner på djuret med hela fingret/handen 4 2 0,5 

Kramar/klämmer djuret 1 1 0,1 

Triggar djuret att förflytta sig 2 1 0,3 

Låter djuret gå/krypa på den egna kroppen - -  

Försöker medvetet ta ihjäl djuret - -  

Uppmärksammar djuret verbalt 30 5 3,8 
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Även observationerna med maskar skedde i två omgångar med fyra barn vid varje 

observationstillfälle, sammanlagt åtta deltagande barn. I tabell 2 har de två observationerna 

med maskar slagits ihop för att sammanfatta vad som framkom. För att se resultatet vid varje 

enskilt observationstillfälle, se bilaga 6 och 7. Precis som med gråsuggorna så finns ingen 

uträkning på genomsnittligt antal gånger ett barn tittade eftersom alla hade fokus på djuren 

under hela tiden som observationerna pågick. 

Maskarna fångade alla barns intresse under hela tiden som observationerna pågick. Ett av 

barnen, ett år gammalt, slickade på och stoppade en mask i munnen vid ett par tillfällen. Alla 

åtta pekade på maskarna och fyra av barnen vågade peta på och även ta i dem. Att det petades 

på maskarna var dock vanligare än att någon tog i dem. Två barn undersökte genom att 

klämma och dra i masken. Även här var det fem barn som uppmärksammade maskarna 

verbalt. 

Två barn (samma som vid observationerna med gråsuggorna) visade med skräckblandad 

förtjusning att de inte ville ta i maskarna men tittade mycket intresserat på djuren och använde 

sig av sitt verbala språk, både erövrade ord och andra läten. 

 

 

Tabell 2. Sammanfattning av de olika handlingar som utfördes av barnen under två 

observationstillfällen med maskar. Totalt åtta närvarande barn. 

 

Barnets handling Antal gånger 

handling utförs 

Hur många 

barn som 

agerat 

Genomsnitt 

handlingar 

per barn 

Tittar på djuret Hela tiden 8  

Slickar på djuret 2 1 0,3 

Stoppar djuret i munnen 2 1 0,3 

Luktar på djuret - -  

Lyssnar på djuret - -  

Pekar på djuret 21 8 2,6 

Petar på djuret 20 4 2,5 

Känner på djuret med hela fingret/handen 8 4 1,0 

Kramar/klämmer djuret 5 2 0,6 

Triggar djuret att förflytta sig - -  

Låter djuret gå/krypa på den egna kroppen - -  

Försöker medvetet ta ihjäl djuret - -  

Uppmärksammar djuret verbalt 33 5 4,1 

 

När observationen med myror skedde deltog tio barn och alla var närvarande vid ett och 

samma tillfälle. Observationsschema som inkluderar övriga anteckningar finns bifogat som 

bilaga 8.  

I tabell 3 går att utläsa att åtta av tio barn pekade på myrorna. Fyra barn petar på dem, två 

barn känner på dem (försöker plocka upp dem) och ett barn klämmer på myrorna. Ett barn 

låter myrorna gå på den egna kroppen. Fem av tio barn uppmärksammar myrorna verbalt. 
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Övrigt som observerades var att två barn kliver och lägger sig i myrstacken. Ett barn petar på 

myrstacken med en pinne vid flera tillfällen. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av de olika handlingar som utfördes av barnen under 

observationstillfället med myror. Totalt tio närvarande barn. 

 

Barnets handling Antal gånger 

handling utförs 

Hur många 

barn som 

agerat 

Genomsnitt 

handlingar 

per barn 

Tittar på djuret Hela tiden 10  

Slickar på djuret - -  

Stoppar djuret i munnen - -  

Luktar på djuret - -  

Lyssnar på djuret - -  

Pekar på djuret 17 8 1,7 

Petar på djuret 7 4 0,7 

Känner på djuret med hela fingret/handen 4 2 0,4 

Kramar/klämmer djuret 3 1 0,3 

Triggar djuret att förflytta sig - -  

Låter djuret gå/krypa på den egna kroppen 4 1 0,4 

Försöker medvetet ta ihjäl djuret - -  

Uppmärksammar djuret verbalt 16 5 1,6 
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Alla observationer är sammanställda i ett stapeldiagram (diagram 1) som bygger på 

genomsnittligt antal handlingar per barn. Diagrammet visar tydligt vilka handlingar som var 

vanligast förekommande under observationerna, vilka som förekom i mindre utsträckning 

samt vilka handlingar som inte utfördes alls. 

 

 

Diagram 1. Antal utförda handlingar per barn och djurart. 

 

Att toddlare använder sitt synsinne och lägger mycket uppmärksamhet på småkryp är alla 

intervjuade pedagoger överens om. Flera av pedagogerna vittnar om att toddlare gärna vill 

uppleva småkryp på nära håll. En pedagog berättar:  

Det var nån gång det var en skalbagge och jag tror det var säkert fem-sex barn som låg 

liksom med ansiktena nästan mot såhär (pedagogen visar med handen mot ansiktet) för 

att dom ska titta och verkligen utforska, vara nära småkrypen.  

En annan säger att ”Ja men dom går ju väldigt nära, dom vill ju titta nära och utforska”. 

Att peka och peta på djuret var vanligt förekommande handlingar. Vid intervjuer med 

pedagoger som har erfarenhet av att arbeta med toddlare ställdes frågan ” På vilka sätt 

upplever du att små barn upptäcker och undersöker småkryp? Hur använder de sin kropp, sina 

sinnen och sin verbala förmåga?” Pedagogerna vittnar om att det är vanligt att toddlarna pekar 
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på småkryp och att de även vill peta: ”Mycket med fingrarna” Dock vågar inte alla peta på 

djuren:  

O så vill dom (toddlarna) ju gärna ta i dom (småkrypen). Och det är lite beroende på 

kanske, vissa vill absolut inte ta i dom utan dom pekar, medan andra vill ju jättegärna 

ta i dom och förstår ju inte då om man tänker sig att man tar för hårt eller inte. 

 

Under observationerna förekom det att toddlare känner på djuret, klämmer på det, slickar på 

det och stoppar det i munnen, handlingar som bekräftas av flera av de intervjuade 

pedagogerna.  

När det regnar så kommer det ju massor av maskar, och dom kan ju till och med stoppa 

dom i munnen liksom, alltså, det är ganska vanligt med småbarn, att man ska undersöka 

med munnen. Inte så vanligt med spindel eller så men just maskar…  

Att det stampas på djuret är också en handling som enligt några av pedagogerna förekommer. 

”…det kan ju tyvärr vara det här att de försöker stampa på djuret, särskilt myror om det är 

många myror”. Jag observerade dock inget tillfälle när något barn medvetet försökte ha ihjäl 

ett småkryp. 

Mindre vanligt under observationerna, men ändå förekommande, var att toddlarna triggade 

djur till förflyttning eller lät djur krypa på den egna kroppen. Detta var dock inget som 

nämndes av de intervjuade, förutom att det av någon nämnde att vissa kan tycka det är är 

läskigt med djur som kryper på dem.  

Dom vill gärna vara nära och komma ner, ligger en myra på golvet så lägger dom sig 

på golvet och vill titta nära på den. Sen kan det ju vara läskigt om den kryper på dom.  

I det här uttalandet har vi dessutom ytterligare ett exempel på att toddlare vill vara nära när de 

studerar småkryp. 

Inga observationer gjordes av att toddlare utforskar småkryp med sitt luktsinne. Hörseln 

användes på så sätt att de lyssnade på pedagogernas uppmaningar om att titta på och röra vid 

djuren, och att de uppmärksammade de andra barnens upplevelser genom att lyssna till de ord 

och ljud som uttrycktes. En av pedagogerna besvarar frågan om vad små barn tycker är 

spännande när det gäller småkryp med ”…att dom rör sig. Och låter. Jag tänker flugor o 

humlor o bin o ja…” Här finns alltså en indikation på att toddlare även använder hörseln när 

de intresserar sig för och utforskar småkryp. 

I tabellen går att utläsa att toddlarna vid alla observationstillfällen frekvent använde sin 

verbala förmåga. Flera pedagoger nämner att en del av toddlarna, framför allt de yngsta, inte 

har utvecklat det verbala språket än men att de flesta med hjälp av ord, läten eller ljud påkallar 

uppmärksamhet och uttrycker sitt intresse för ett småkryp. En pedagog säger:  
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’Titta’ är många som kan säga av dom yngsta. Eh… o en del kan ju säga fluga om en 

spindel. Ja, att dom inte har rätt ord liksom för de o ändå liksom sätter begrepp. 

Begreppet men inte det rätta ordet… Men mycket titta såklart. O ’wow’ o ’ooo’ o det 

kan vara massor med konstiga skrik. Förtjusta o lite sådär kanske… läskigt. Beroende 

på vad dom har för erfarenheter helt enkelt kan jag tänka mig. 

Ord som förekom under observationerna var titta (nämndes under alla observationstillfällena), 

många, rör sig, där, stora och myra. Andra ord som inte gick att tolka uttrycktes, ljud, skratt 

och små tjut förekom också. 

Hur intresserade är små barn av småkryp och vad är det 
som lockar? 

Under observationerna framkom att alla tio deltagande toddlare visade stort intresse för de 

småkryp som presenterades för dem. Samma sak vittnade de intervjuade pedagogerna om.  

Ja när det är årstid för dom så är det nästintill alltid. O så blir det ju nu då som våren, 

då är det ju mycket som tittar fram, då är dom ju jätteintresserade.  

En annan säger ”Väldigt, väldigt mycket intresse, absolut. Allt från spindlar till maskarna ute 

o… det tycker jag dom är väldigt intresserade av. Och flugor o… ja. Så det tycker jag”. 

”Ofta” säger en tredje. 

På frågan vad det är som lockar med småkryp så säger alla att det antagligen är för att de rör 

sig:  

Min första tanke är ju att det är nånting som rör sig, nånting utöver dom själva om man 

tänker sig. Så det är därför det är lätt att upptäcka dom.  

Några nämner att småkryp är just små, toddlarna känner sig själva ganska stora i närkontakten 

med dem. Färger, kontraster (att de syns tydligt mot underlaget) och ljud är också saker dom 

nämns. Att det är något som inte förekommer hela tiden:  

Och sen kanske att det är nåt som dom inte ser jämt heller, alltså det är ingenting som 

dom ser inne utan man måste ut för att hitta det kan jag tänka mig, kanske.  

Något annat som nämns är att det ofta finns många småkryp. ”Jag upplever att dom är ganska 

fascinerade av när det är många av små djur på samma plats” berättar en pedagog. Flera 

pedagoger berättar också att när ett barn hittar ett småkryp brukar det ofta samlas en grupp 

med barn som sedan tillsammans betraktar och utforskar djuret. 

Hur agerar pedagoger i förskolan i närkontakt med 
småkryp och hur kan pedagogers agerande påverka små 
barns sätt att utforska småkryp? 

Pedagogerna som intervjuades hade varierande förhållningssätt till småkryp. En del känner 

sig helt lugna med att hantera djuren medan någon annan inte alls tycker om dem och 

undviker närkontakt.  
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Jag, för min del, så tycker jag inte att dom är läskiga…Men sen vet jag andra 

pedagoger som kanske tycker att det är lite läskigt, men för min del, jag har inga 

problem med liksom ta upp dom eller sådär, så att, det är helt okej för mig.  

Småkrypen benämns som oberäkneliga, många, rör sig obehagligt och vissa kan sprida 

sjukdomar och ge en anafylaktisk reaktion (då tänker den intervjuade främst på getingar). 

Några pedagoger känner obehag inför vissa typer av småkryp. Maskar kan upplevas som lite 

slemmiga och äckliga. Även spindlar upplevs som obehagliga av flera pedagoger, någon 

använder till och med begreppet fobi om sitt eget förhållningssätt till djuret. 

För att ta reda på hur pedagogers agerande i kontakten med småkryp påverkar barnen fick 

pedagogerna dels frågan om vad de tror kan ha påverkat hur de själva upplever närkontakten 

med småkryp, dels vilken betydelse de tror att vuxnas inställning till småkryp har för barns 

intresse. 

De flesta pedagoger som känner sig bekväma med att hantera småkryp tror det beror på att de 

är uppvuxna på landet och själva regelbundet har hanterat småkryp när de var barn, och/eller 

att de idag bor där det finns mycket småkryp. En pedagog upplever att känslan upprätthålls av 

yrkesrollen.  

Så ser man ju eftersom man hela tiden varje år handskas med dom här småkrypen när 

dom kommer och jag har ju själv varit ute väldigt mycket och det är ju barnen på 

förskolan nu också…erfarenhet gör ju att man får en grundtrygghet.  

Att vara uppvuxen på landet innebär däremot inte per automatik att känna sig bekväm med 

småkryp. En pedagog berättar:  

Jag är uppväxt på landet…det har ju varit naturlig del i mitt liv sådär med spindlar och 

myror och sånt…När man var mindre samlade man väl dom i en burk ibland…men nu 

tycker jag nästan dom är lite äckliga sådär…Vill inte att dom ska vara där vi är. Inne i 

alla fall.  

En pedagog som känner stort obehag inför spindlar berättar om en tidig händelse under 

barndomen som har skapat rädslan. En nämner också att rädslan för småkryp har kommit först 

i vuxen ålder och då i samband med att denne fått egna barn, som ett skydd mot att barnen ska 

bli bitna eller stuckna (getingar nämns i sammanhanget). 

Alla intervjuade pedagoger är rörande överens om att vuxnas inställning och agerande har 

betydelse både för toddlares upplevelser vid kontakten med småkryp och för deras vidare 

intresse för djuren:  

Om vi visar att vi också tycker det är spännande och intressant så tycker ju dom också 

det, men om vi tycker det är äckligt och drar oss undan, då är det klart att barnen, dom 

gör ju som vi gör.  

Alla pedagoger påtalar vikten av att upprätthålla sin yrkesprofessionalitet och inte visa för 

barnen att de känner obehag inför småkryp.  
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Det är väl olika vilka småkryp det är. Jag kan inte säga att jag gärna lyfter upp en 

daggmask, men, jag vet ju rent professionellt hur man inte bör agera. Så då gör jag ju 

det.  

Någon annan berättar:  

Jag vet ju att det är jätteviktigt för barnen och jag är jättemedveten om det, om att 

försöka att inte säga att dom är äckliga eller att dom är läskiga eller nånting sånt.  

Att man tycker det här är viktigt förklaras med att toddlare gör som vuxna gör, de ska få 

utrymme för att intressera sig för småkryp om de vill det och inte påverkas av vuxnas olust 

inför djuren. Flertalet talar till och med om vikten att de vuxna själva uppvisar intresse för 

småkryp för att barnens intresse ska väckas: 

Plus det viktigaste är ju, bland alla barn, speciellt bland småbarn att man, det vi tycker 

är roligt och intressant det smittar av sig. Om vi visar glädje och intresse över nånting 

så hakar gärna dom små barnen på väldigt väldigt lätt.  

En pedagog som säger sig inte uppskatta småkryp alls berättar att denne trots sin motvilja 

påkallar barnens uppmärksamhet om pedagogen själv hittar något. Att barn ska få utforska 

och uppleva så mycket som möjligt har alltså större betydelse än att värna om sig själv och 

den egna rädslan. 

Några berättar också om att vuxna bör vara uppmärksamma på när barnen hittat något 

småkryp och aktivt delta i deras utforskande, vara medforskande. Fördelen med att vara ett 

arbetslag nämns i sammanhanget, känner någon obehag inför exempelvis spindlar vet de 

andra i arbetslaget om det och kan kliva in istället för den rädda pedagogen, så barnen ändå 

har möjlighet att få utforska. 

En av intervjufrågorna gällande pedagogers förhållningssätt till små barns utforskande av 

småkryp handlar om en toddlare som för en mask mot munnen, och hur den intervjuade hade 

agerat i den situationen. De flesta svarar att de skulle stoppa barnet. Maskar är lite äckliga och 

det kan finnas bakterier i jorden, mask är inte mat, samt den etiska aspekten (maskar är 

levande varelser och barnen bör så tidigt som möjligt lära sig att respektera allt levande) är 

skäl som nämns. En pedagog försöker få till någon slags kompromiss:  

Då får jag nog förklara att vi inte kan äta den, men vi kan ju pussa den och stoppa ner 

den igen eller liksom göra det till en lek, att det är inget konstigt eller äckligt men vi 

behöver inte äta den.  

Några berättar att de stoppar barn som stampar på myror eller sniglar, plockar benen av 

spindlar eller på annat sätt medvetet skadar småkryp, detta av etiska skäl. Barnen behöver 

tidigt få lära sig att värna om allt levande. 
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Hur bemöter pedagoger i förskolan små barns intresse 
för småkryp och använder sig av det i verksamheten? 

Det vanligaste som framkommer under intervjuerna är att toddlares intresse för småkryp tas 

tillvara för stunden. Pedagogerna intresserar sig för vad barnen gör och utforskar småkrypen 

tillsammans med barnen när de upptäckt något, vilket vanligen sker när de är ute på gården 

eller i skogen.  

Flertalet pedagoger talar om möjligheten att ta fram luppar och burkar för att kunna utforska 

småkrypen närmare, men nämner samtidigt att de skulle kunna använda sig mer av dessa än 

vad de i dagsläget gör. Tidsbrist, personalbrist och att materialet inte är tillgängligt är exempel 

på varför man inte gör det.  

Som nu är vi ute och passar två avdelningars barn, då kan ju inte jag hålla på och 

springa om det händer just idag...Ja, sen att man kanske inte har, man går inte runt med 

en ryggsäck med, undrar vad som händer idag, ska jag plocka fram såhär? Nä men 

ibland kan man ju känna att man skulle önska att man hade allting så nära. Papper, 

penna, ja men liksom, spela in…  

Någon annan berättar att de redan har ett pågående tema och att det då inte finns tid och 

utrymme för att starta upp fler projekt. En berättar att de delar lupparna med en annan 

avdelning så ibland har de inte tillgång alls till materialet. 

Två pedagoger nämner också att deras egna kunskaper om småkryp och hur man arbetar med 

dessa är begränsade, och att denna osäkerhet gör att de därför inte arbetar aktivt med småkryp 

i barngruppen.  

Toddlarnas ålder upplevs ofta som begränsande när det gäller att arbeta vidare med deras 

intresse för småkryp. ”Allting känns så mycket lättare med äldre barn, så är det ju. Men det 

kanske är en själv som är begränsad liksom”. Brist på verbalt språk, svårigheter att ta sig ut i 

skogen och stort omsorgsbehov är olika faktorer som nämns som försvårande omständigheter. 

”De är ju så små”.  

De flesta pedagoger berättar att de fotodokumenterar om något som barnen tycker är 

spännande dyker upp. De försöker då skriva ut och sätta upp bilderna på väggen så snart det 

är möjligt, helst samma dag. Då kan bilderna användas för att återuppleva mötet med ett 

småkryp. På flera avdelningar som jag besöker vid intervjuerna sitter det bilder på väggarna 

föreställande småkryp. 

Några berättar att de lånat böcker om maskar och andra småkryp för att följa upp toddlarnas 

intresse.  

Just böcker älskar ju barnen…Då är det ofta mask som är en person, alltså då är det 

mer en berättelse om en mask som är levande, den har namn och ja, det är på den nivån 

våra böcker är. Blir dom äldre är det ju mer faktaböcker.  
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Här används alltså animism (det innebär att djur och växter tillskrivs mänskliga egenskaper) 

vilket enligt Helldén m.fl. (2010) kan hjälpa barnen att förklara olika naturvetenskapliga 

fenomen.  

Två pedagoger berättar om myrteman som de haft tidigare. Den ena berättar även att 

myrtemat skapade vidare intresse för myror hos barnen.  

Och sen var det väldigt mycket myrsök efter det. För det ville dom, dom vill absolut titta 

på de här olika myrorna. Och att de kom på att det fanns olika myror, det var 

spännande.  

Flera pedagoger nämner att toddlarnas intresse för småkryp kan användas till att möta upp 

olika strävansmål som finns i styrdokumenten.  

Ta det här med maskar, man ser att det är intressant. Ja då kanske man kan utveckla 

och ha matte, man kan räkna hur många maskar det är, man kan titta på hur långa de 

är, hur korta de är, om det nån som är längre än nån annan. Man kan komma in på 

olika ämnen fast med insekter, det behöver inte bara handla om ren biologi utan man 

använder biologin för att fortsätta.  

Hur man förhåller sig till andra levande varelser, värdegrundsarbete, nämns av flera 

pedagoger. En pedagog föreslår även att man tillsammans med barnen kan samtala mycket 

runt småkryp och på så sätt få med språk och begrepp. 

Sammanfattning av resultat 

I min studie framkom att toddlare hyste stort intresse för småkryp och att de använde de flesta 

av sina sinnen i utforskandet av dem. De använde även sin verbala förmåga för att uttrycka 

sina upplevelser och uppmärksamma omgivningen på vad de upptäckt. 

Pedagogernas förhållningssätt till småkryp varierade, en del känner sig lugna i närkontakt 

med dem medan andra upplever ett eller flera slags småkryp som obehagliga. Flera av 

pedagogerna i den här undersökningen påtalade vikten av att vuxna bemöter barnens intresse 

för småkryp och att barnen ska ges möjlighet att utforska så mycket som möjligt av sin 

omgivning. Merparten ansåg att vuxnas agerande kan påverka hur barnen agerar, därför 

försöker de dölja eventuell rädsla för småkryp när de går in i sin yrkesroll.  

Vidare framkom att barnens utforskande av småkryp uppmuntras främst för stunden, när de 

uppvisar intresse. Det var vanligt att pedagogerna dokumenterar småkryp som barnen funnit, 

för att sedan hänga upp bilder på väggen och återuppleva genom att titta på och samtala om 

djuren. Luppar och burkar fanns på de flesta förskoleavdelningar där pedagoger som deltar i 

den här studien arbetar, men materialet används sällan. Att vidareutveckla barnens intresse för 

småkryp och till exempel arbeta tematiskt var mindre vanligt, vilket främst sades bero på tids- 

och personalbrist samt barnens ringa ålder. 
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Diskussion 

Barns utforskande av och intresse för småkryp 

Som jag beskrev i inledningskapitlet så menar Buytendijk att levande varelser har en särskild 

dragningskraft på barn (Röthle, 2006). Under observationerna och intervjuerna framkom att 

toddlare är mycket intresserade av småkryp. De undersöker småkrypen främst genom att titta 

på dem med synen. Flera pedagoger nämner att barnen gärna tittar nära, de sätter sig på huk 

eller lägger sig ner på marken. Detta observerade jag vid myrstacken, några barn lade sig ner i 

myrstacken för att kunna studera myrorna på riktigt nära håll.  

Under observationerna var det vanligt att toddlarna pekade med fingrarna och 

uppmärksammade djuren verbalt, antingen genom erövrade ord som ”titta”, ”rör sig” och 

”många”, eller genom olika slags läten och skratt. Att kommunicera sina upplevelser med 

andra och även att få höra de andra toddlarnas reaktioner verkar vara viktigt. Løkken (2006) 

skriver i boken Småbarnspedagogik, sidan 97: ”Enligt den franske fenomenologen Merleau-

Ponty kan det verbala språket förstås som en ursprunglig kroppslig gest, baserad på kroppen 

som vår primära plats för upplevelse och kommunikation med omvärlden”. Det går alltså att 

tolka även det verbala uttrycket som att toddlaren använder kroppen i sitt utforskande. Mer 

om Merleau-Pontys teori om hur barn upplever omvärlden går att läsa i inledningskapitlet. 

Att barnen använder uttrycken ”rör sig” och ”många” kan vara en indikation på att rörelse och 

antal är för toddlare attraktiva egenskaper, egenskaper som småkryp har. Detta bekräftas 

också av flera intervjuade pedagoger. Att några barn genom att peta eller blåsa på djuren 

triggade dem att förflytta sig kan även det tolkas som att djurets rörelse är viktig för barnen. 

En del toddlare petar på djuren med fingret, några vågar sig även på att känna på djuret och 

plocka upp det, klämma och känna lite. Ett barn i ettårsåldern stoppade en mask i munnen, 

detta är en form av utforskande som enligt egna erfarenheter är vanligt hos de allra yngsta 

barnen. Med en grimas plockar barnet sedan ut masken igen, den smakade inte gott.   

Sinnen som toddlarna i studien har använt sig av är alltså syn, känsel, hörsel och smak. Det 

här kan kopplas ihop med Merleau-Pontys uppfattning om att små barn använder sina sinnen 

för att uppleva omvärlden (se Inledning). Även Lockhart (2011) förklarar att ett aktivt lärande 

hos små barn involverar alla sinnen. John Dewey (1916/1997) framhåller synen, hörseln, 

känseln (händerna) och talorganet som särskilt viktiga för lärandet vilket även knyter an till 

vad som observerades under denna studie. Helldén m.fl. (2010) nämner ”tittar, lyssnar, 

känner och smakar” (Ibid, s. 31) i samband med små barns utforskande. Däremot kan jag inte 

helt koppla mina resultat till Klaar och Öhman (2012) som säger att toddlares lärande sker 

mer med kroppen än med det verbala. Jag vill påstå att lärandet sker både med kroppen och 

det verbala, båda spelar en viktig roll. 

Pedagogers förhållningssätt till småkryp och hur det 
påverkar barns utforskande av småkryp 

Under intervjuerna framkommer att pedagogers förhållningssätt till småkryp varierar. Några 

upplever inget konstigt i att hantera dem, andra tycker att vissa typer av småkryp är 



 

20 

 

obehagliga och någon tycker inte alls om småkryp. Alla är dock överens om att hur vuxna 

hanterar närkontakt med småkryp har betydelse för barnens upplevelser av småkryp och deras 

framtida intresse och vilja till att utforska dem. Alla som intervjuades säger att de dock 

försöker att i sin yrkesroll inte visa någon rädsla eller ovilja till småkryp, klarar de inte själva 

av att hantera djuren så tillkallar de en kollega som kan ta vid. Lindahl (1998) beskriver att 

toddlare vanligen intresserar sig för vad de vuxna gör, och Foster Shaffer (2009) poängterar 

vikten av vuxnas närvaro i barns aktiviteter för att deras utveckling och lärande ska få så bra 

förutsättningar som möjligt. Denna uppfattning delas även av Lockhart (2011), en viktig del i 

småbarns aktiva lärande är vuxnas stöd och uppmuntran. En av pedagogerna bekrev hur hen 

trots sin olustkänsla inför småkryp ropar till sig barnen när hen själv har upptäckt något och 

arbetar därmed på ett för barnen stöttande och uppmuntrande sätt: den vuxnes visade intresse 

för småkryp är uppmuntrande för barnens intresse, och den vuxne agerar som ett stöd i 

barnens utforskande. 

Något rätt och fel i denna frågeställning kan inte fasställas, då behövs fler studier. Men denna 

studie och tidigare forskning indikerar ändå att pedagogers inställning till småkryp har 

betydelse både för barns intresse för småkryp och hur de väljer att utforska dem, något som 

många pedagoger redan är medvetna om och försöker att tänka på i sin yrkesroll. 

Hur toddlares intresse för småkryp tas tillvara på och 
används i verksamheten 

Att ta tillvara på det som händer i stunden, det vill säga uppmärksamma toddlaren när det 

hittar något småkryp och till viss del fotodokumentera barnet tillsammans med småkrypet 

eller småkrypet i sig för att senare använda till reflektioner är det vanligaste sättet att arbeta 

med små barn och småkryp. De flesta som intervjuades har tillgång till luppar och burkar med 

förstorningsglas på avdelningen men verkar inte alltid ta fram materialet när det väl dyker upp 

småkryp. Endast en pedagog berättar att de arbetar aktivt med småkryp genom att ha 

temaveckor och söka upp djuren. Många anger att brist på tid och personal, tillgänglighet av 

material samt att barnen är väldigt små och har ett stort omsorgsbehov är hinder för att 

intresset för småkryp ska vidareutvecklas. Några önskade sig även mer kunskaper inom 

området. Lockhart (2011) anser att tillgången till material är viktigt, barns interagerande med 

materialet har en direkt koppling till barnens lärande. I det här fallet kan man tänka sig att 

både närvaron av själva småkrypen men också tillgång till material såsom luppar kan ha 

betydelse både för hur och vad barnen lär sig. Brist på kunskap, tid och personal kan också 

inverka på barnens lärande om småkryp, som tidigare nämnts så är vuxnas närvaro, stöd och 

uppmuntran viktigt (Ibid). Enligt Helldén m.fl. (2010) utforskar barn hela tiden sin 

omgivning, men vad det upptäcker och lär sig beror på i vilket sammanhang barnet befinner 

sig, både omgivningen (miljön) och personer som finns till hands har betydelse. Har 

pedagogen på grund av bristande kunskaper eller tid inte möjlighet att upptäcka och ta tillvara 

på ögonblicket, exemepelvis en funnen skalbagge, så går även barnen miste om värdefulla 

kunskaper. 
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Hur kan resultaten från denna undersökning bidra till 
arbetet med små barn och småkryp i förskolan? 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98, säger att ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhets-

värld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper… Med ett temainriktat arbetssätt 

kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” (Skolverket, 2011, s. 6-7) samt 

”…omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Skolverket, 2011, s. 5). Den här 

undersökningen visar att toddlares intresse för småkryp är mycket stort. I inledningen nämnde 

jag att småkryp är lättillgängliga, de går att finna överallt och det behövs inga stora resurser 

för att kunna använda sig av dem i verksamheten. Genom att vara ute i naturen får barnen 

enligt Benson (2008) inte bara kunskaper om djur och natur utan stimulerar även motorik och 

upptäckarglädje samt utvecklar språk, social förmåga. Flera pedagoger var under intervjuerna 

inne på att arbetet med småkryp inte bara behöver handla om biologi utan även kan innefatta 

andra ämnen som matematik, språk samt förståelse och respekt för andra levande varelser och 

gav även konkreta exempel på hur man kan göra det. Någon vittnade om att efter att ha 

arbetat tematiskt med småkryp (i det här fallet myror) så började barnen på egen att aktivt 

söka upp djuren och det kan tolkas som att deras intresse hade ökat ytterligare. Här finns alltså 

stor potential för att kunna arbeta med något som speglar barnens intresse och möter upp olika 

delar ur läroplanens mål och riktlinjer samtidigt som barnens kunskaper inom biologi utökas. 

Och detta även förskolor med ansträngd ekonomi. 

Flera pedagoger tycker att toddlares ringa ålder gör att det känns svårt att starta upp teman 

eller på andra sätt arbeta vidare med deras intresse för småkryp. Pedagogen som på sin 

avdelning arbetat med ett myrtema har en helt annan uppfattning, toddlarna som deltog i 

temaarbetet var mycket intresserade och deras intresse för att utforska och lära sig om myror 

fördjupades. De upptäckte bland annat att det finns olika sorters myror, något som är av stor 

betydelse för att lära sig förstå naturens variation och mångfald. Ett exempel på att även  

1-2-åringar kan erövra viktiga kunskaper inom biologi. 

Enligt Hanna och Meltzhoff (1993) består en del av toddlares lärandestrategi av imitation, de 

imiterar ofta andra, gärna även barn. Pedagogen som berättar om en situation med en 

skalbagge där en hel grupp toddlare lägger sig ner med ansiktena nära djuret för att studera 

det är ett exempel på imitation. Med stor sannolikhet har ett barn lagt sig ner med följden att 

andra barn ser detta och gör likadant. En annan lärandestrategi är variation som nämns i 

inledningen, toddlaren har sitt eget unika förhållningssätt till omvärlden (Lindahl & Pramling 

Samuelsson, 2002). Skulle ett av barnen i det här exemplet börja blåsa på skalbaggen, precis 

som ett av barnen gjorde på gråsuggor och maskar under mina observationer, så finns det stor 

chans att fler barn provar att blåsa. Ett sätt att undersöka småkryp imiteras av andra och 

sprider sig. På samma sätt kan den vuxne inspirera barnen. Dels genom att försöka fånga 

barns intresse och kalla dem till sig, vilket några nämner att de gör. Dels genom att visa 

toddlarna hur de kan gå vidare i sitt utforskande av småkryp. Skulle den vuxne däremot visa 

att småkryp är något obehagligt finns möjligheten att toddlarna reagerar på samma sätt, just 

för att de imiterar. Man kan tycka att pedagogen sin rädsla till trots bör vara en förebild och 

låta toddlare skapa sina egna erfarenheter och uppfattningar av småkryp. Dock finns en annan 

aspekt av detta som också nämns av en av de intervjuade pedagogerna: det är okej att vara 

rädd för olika saker, även vuxna kan känna rädsla och det är viktigt för barnen att de får se 

det. Här är ett exempel på ett pedagogiskt dilemma. Då är det en fördel med att många 
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förskoleavdelningar jobbar i arbetslag, barnen kan både få utveckla sitt intresse för småkryp 

genom att någon/några av pedagogerna tar på sig det ansvaret och de kan även få lära sig att 

både barn och vuxna har saker som de är rädda för. 

Ett annat pedagogiskt dilemma finner jag i barnet som smakar på masken. Det är vanligt att 

toddlare använder munnen och smaksinnet för att undersöka föremål i sin omgivning. 

Samtidigt är det många vuxna som tycker det är äckligt att äta mask, det kan finnas bakterier i 

jorden och masken är en levande varelse som man ska visa respekt för. Det är också, enligt 

flera intervjuade pedagoger, viktigt att barnet får lära sig vad som är mat och vad som inte är 

det. Som jag skrev i inledningskapitlet så är den egna kroppen av stor betydelse för toddlare 

när de utforskar omvärlden. Det här kan tyckas bli lite förvirrande för barnet som inte 

stoppade masken i munnen i syfte att skada eller äta upp den. Jag har redan flera gånger 

tidigare i den här studien belyst att vuxnas närvaro är viktigt för barns lärande, och att vuxna 

ska vägleda barnen i deras utforskande. Lockhart (2011) pratar också om manipulation som 

betydelsefullt i det här sammanhanget. Barnet ska få möjlighet att utforska materialet (i det 

här fallet masken) på varierande sätt. Det ska också ha möjlighet att välja vad det vill göra 

med materialet. Brewer (2010) beskriver att barn lär sig respekt för djur och miljö genom 

kontakten med  dessa. Hur ska då pedagogen bete sig?  Under mina observation stoppade ett 

barn in en mask i munnen men tog ut den igen samtidigt som det grimaserade. Här fick barnet 

möjligheten att själv erfara att mask inte är mat. En gyllende medelväg skulle kunna vara 

pedagogen som beskrev hur hen i en ”mask i munnen-situation” talar om för barnet att det kan 

pussa på masken, men samtidigt förklara att mask inte är mat och istället möjliggöra för 

barnet att utforska den på andra sätt.  

Reliabilitet och validitet 

Då observationerna endast skedde vid fem tillfällen i en barngrupp där åtta till tio barn ingick 

så går det inte att göra några generaliseringar av de resultat som framkom, till det behövs mer 

omfattande observationer med fler deltagande barn från olika förskolor. Då jag observerade 

ensam kan barnen ha utfört handlingar som jag missade vilket också kan påverka 

slutresultatet. 

Det totala antalet deltagande barn vid observationerna av de olika småkrypen varierade vilket 

kan ha påverkat slutresultatet. Det är dessutom svårt att uttala sig om hur hörselsinnet används 

för att utforska småkryp, i den betydelsen att barnet lyssnar på hur djuret låter, då inga av 

småkrypen som ingick i studien låter särskilt mycket. 

Alla fick samma intervjufrågor, dock var det två av de intervjuade som fick tre av frågorna i 

en uppföljningsintervju. Några frågor verkade svåra att förstå så ibland behövdes en mer 

ingående förklaring. Ibland ställde jag även följdfrågor till vissa av de intervjuade vilket kan 

ha påverkat vad som framkom. 

Vidare studier 

Något jag vill belysa lite extra är Folke-Fichtelius (1995)  påstående om att de yngsta barnen, 

upp till 2-3 års ålder (toddlare), uppfattar djur som leksaker, de förstår inte att det är levande 

varelser och ser dem heller inte som varken farliga eller äckliga utan undersöker dem 

våldsamt och utan hämningar. Under mina observationer såg jag flera toddlare som inte 

vågade ta i småkrypen och visade med hela kroppen att de upplevde djuren som lite läskiga. 
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Jag observerade dessutom inget barn som medvetet försökte ta ihjäl ett djur. Om detta 

berodde på etiska ställningstaganden hos barnen, d.v.s. att de innehar respekt för andra 

levande varelser och därmed förstår innebörden av liv och död, att de under observationerna 

höll en tillbakadragen profil på grund av kringarrangemanget och min närvaro och då inte 

utforskade småkrypen fullt ut eller att de såg småkrypen som leksaker och därför inte försökte 

ha ihjäl dem (leksaker är redan ”döda”) kan jag inte svara på med hjälp av denna studie, då 

behövs fördjupade studier med ett större antal barn och mer observationstid. Folke-Fichtelius 

påstående är inte vetenskapligt grundat men här finns en god möjlighet till vidare studier inom 

området. 

Jag föreslår också vidare studier om hur toddlare och även lite större förskolebarn utforskar 

småkryp, om det finns skillnader i sätt att utforska mellan olika ålderskategorier och även titta 

på barns intresse för småkryp i ett genusperspektiv. I den här studien har jag medvetet valt att 

helt avstå från genus för att avgränsa mitt område. 

Det skulle även vara intressant att mer ingående studera om det är så att vuxna i högre grad än 

små barn upplever småkryp som obehagliga och vad det i så fall kan bero på.  

Man kan också göra en studie där man jämför förskolor som ligger ute på landsbygden med 

förskolor inne i stadskärnan. Finns det skillnader i hur toddlarna utforskar småkryp? Finns det 

skillnader i pedagogernas förhållningssätt till småkryp och vilket arbetssätt de har beroende 

på var förskolan ligger? Här finns många uppslag. 

Framåtblick 

Små barns och förskolors förhållande till småkryp är ett relativt outforskat område vilket är 

synd då intresset för småkryp enligt både den här studien och min egen erfarenhet är stort hos 

förskolebarn, och kan öppna många dörrar till lärorika och utvecklande aktiviteter både ute 

och inne som dessutom går att utföra med små medel. Jag hade behövt mycket mer tid för 

mina studier än de få veckor som den här kursen pågick, utföra observationer i flera 

barngrupper, observera barn som ingår i studien vid fler tillfällen och mer ingående, kanske 

med videoobservationer för att kunna se om och om igen och hinna med att fånga rörelser och 

ansiktsuttryck. Jag skulle också vilja utföra fler och mer ingående intervjuer med pedagoger 

från fler förskolor. Hade jag gjort den här studien igen under liknande förutsättningar hade jag 

kanske avgränsat mitt område ännu mer, men jag valde att ta med alla fyra frågeställningar 

eftersom de alla är intressanta i sig och jag fick fram spännande resultat som jag gärna ville 

förmedla. Jag hoppas att i framtiden kunna utföra vidare forskning inom samma område och 

bidra med ytterligare kunskaper som är förskollärarprofessionen till nytta. 

Inför mitt kommande yrkesliv som förskollärare har jag genom den här studien lärt mig mer 

om hur toddlare utforskar sin omvärld. Både hur viktigt det är att barnen får möjligheten att 

utforska småkryp på varierande sätt med alla sina sinnen, och att jag som pedagog finns 

närvarande och kan verka stöttande, uppmuntrande och leda dem vidare i deras utveckling. 

Små barn är upptäckare, de hyser stort intresse för sin omvärld vill ständigt prova på och 

utveckla sina kunskaper och förmågor, och för pedagogerna finns det oändligt många sätt att 

ta tillvara på och vidareutveckla det. En liten skalbagge kan, om jag som pedagog har 

förmågan att se det stora i det lilla, bli inledningen till något som involverar många delar av 

läroplanen och som skapar spännande aktiviteter och lärtillfällen, både för barn och för vuxna. 
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Bilaga 1 

Observationsschema 

Grupp:  

Småkryp: 

 

Barnets handling Antal handlingar Antal barn som 

utförde handlingen 

Tittar på djuret   

Slickar på djuret   

Stoppar djuret i munnen   

Luktar på djuret   

Lyssnar på djuret   

Pekar på djuret   

Petar på djuret   

Känner på djuret med hela fingret/handen   

Kramar/klämmer djuret   

Triggar djuret att förflytta sig   

Låter djuret gå/krypa på den egna kroppen   

Försöker medvetet ta ihjäl djuret   

Uppmärksammar djuret verbalt   

Övriga observationer: 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med de yngsta barnen i förskolan? 

 Hur vanligt förekommande är det att barnen visar intresse för småkryp? 

 På vilka sätt upplever du att små barn upptäcker och undersöker småkryp? Hur 

använder de sin kropp, sina sinnen och sin verbala förmåga? 

 Vad är din upplevelse av vad barn tycker är spännande när det gäller småkryp? 

 Hur brukar barn fånga din uppmärksamhet när det intresserat sig för någon form av 

småkryp? Hur brukar du då bemöta barnen? 

 Beskriv hur du själv upplever närkontakt med småkryp. Vad känner du när du tar i 

dem? 

 Varför tror du att du reagerar som du gör i närkontakten med småkryp? 

 Jag kommer nu beskriva några tänkbara scenarier. Berätta hur du mest troligt hade 

agerat i dessa situationer, och varför: 

- Ni är ute på gården och några barn upptäcker en spindel och börjar undersöka den. 

Ett av barnen vill ta med sig spindeln in på förskolan för att kunna titta närmare på 

den. 

- Ni är på väg till skogen och passerar en myrstack där myrorna är många och mycket 

aktiva. Ett barn blir mycket intresserat och sätter sig ner alldeles intill myrstacken för 

att utforska myrorna. 

- Det har regnat ute och en hel del maskar ligger synliga på gården. Barnen börjar 

undersöka maskarna. Ett av de yngsta barnen i gruppen tar upp en mask och studerar 

den på nära håll, sedan för barnet masken mot munnen. 

- Ett barn hittar en stor skalbagge och räcker över den till dig. 

 Hur skulle du i situationer liknande de jag beskrev kunna bemöta barnen annorlunda, 

på ett sätt som du tror gynnar deras lärande om djur? Varför skulle du bemöta dem 

annorlunda? Vad hindrar dig? 

 

 Har du tidigare arbetat med småkryp i barngruppen? Vid ja, på vilket sätt? 

  
 På vilka sätt fångar du som pedagog upp små barns intresse för småkryp och arbetar 

vidare med det? 

  
 Vilken betydelse tror du att små barns utforskande av småkryp har för deras vidare 

intresse och kunskap om djur och natur? 

 Vilken betydelse tror du att vuxnas inställning till småkryp har för barns intresse för 

småkryp och barns vilja att lära sig mer om dem?  

  



 

 

Bilaga 3 
 

Samtyckesblankett till vårdnadshavare 
Jag studerar till förskollärare på Karlstads universitet och ska nu göra mitt examensarbete som 

handlar om biologi i förskolan. Jag har valt att rikta in mig på de allra yngsta barnen och 

småkryp. Små barn är ofta intresserade av småkryp och jag vill studera hur barnen använder 

sin kropp och sina sinnen för att utforska djuren. Jag vill också ta reda på vilken inställning de 

som arbetar med barnen på förskolan har till småkryp och hur deras inställning påverkar 

barnens inställning till småkryp. 

  

För att kunna ta reda på mer om hur barn utforskar småkryp har jag valt observation som 

undersökningsmetod. Observationerna kommer att gå till såhär: 

Vid tre olika tillfällen kommer jag att observera barn då de erbjuds att utforska olika typer av 

småkryp. Barnen kommer att delas in i mindre grupper om max fyra barn per 

observationstillfälle för att jag ska hinna se och anteckna så mycket som möjligt av det som 

händer. Observationerna delas in i tre olika delar, vid ett tillfälle kommer jag att ha med mig 

gråsuggor, vid ett tillfälle maskar och vid ett tredje tillfälle går vi till en närbelägen myrstack. 

Under observationstillfällena har jag med mig ett observationsschema med ett antal rader där 

olika sätt att utforska, handlingar, står listade. Exempel på handlingar är att barnet tittar på 

djuret, petar på djuret, känner på djuret, smakar på djuret, låter djuret gå på den egna kroppen. 

För varje handling som barnet utför så markerar jag med ett streck i observationsschemat. 

Jag kommer även att intervjua pedagoger för att samla in ett så brett material som möjligt 

vilket förstärker trovärdigheten i mina slutsatser 

  

Undersökningen är helt anonym, inga barn eller vuxna kommer att nämnas vid namn varken i 

observationsschemat eller i den färdiga uppsatsen. Det kommer heller inte gå att utläsa på 

vilken förskola som undersökningen har skett. Allt material jag samlar in kommer att förvaras 

på säkert ställe och makuleras när uppsatsen är klar och godkänd. 

För att få observera ert barn behöver jag BÅDA vårdnadshavares samtycke. Barn vars 

vårdnadshavare inte samtycker kommer inte att ingå i studien. 

Jag hoppas att ni tycker att min undersökning låter intressant och vill hjälpa mig att 

genomföra den! Då jag hoppas kunna börja lite smått med observationerna redan vecka 17 så 

vill jag ha in era underskrifter så snart som möjligt! 

  

Med vänlig hälsning 

Linda Eriksson, förskollärarstudent på Karlstads universitet 

Jag samtycker till att mitt barn ingår i ovanstående studie: 

   

…..................................................................................................... 

Ort och datum 

 

 …..................................................................................................... 

Namnunderskrift vårdnadshavare 1 

   

…..................................................................................................... 

Namnunderskrift vårdnadshavare 2 



 

 

 

Bilaga 4 

Observationsschema 

Datum: 24 april 2014 

Grupp: 1 

Småkryp: Gråsuggor 

Tid som observationen pågick: 8 min 15 sek 

 

Barnets handling Antal gånger handling 

utförs 

Hur många barn som 

agerat 

Tittar på djuret Hela tiden 4 

Slickar på djuret - - 

Stoppar djuret i munnen - - 

Luktar på djuret - - 

Lyssnar på djuret - - 

Pekar på djuret 11 4 

Petar på djuret 5 2 

Känner på djuret med hela fingret/handen 4 2 

Kramar/klämmer djuret 1 1 

Triggar djuret att förflytta sig - - 

Låter djuret gå/krypa på den egna kroppen - - 

Försöker medvetet ta ihjäl djuret - - 

Uppmärksammar djuret verbalt 23 2 

Övriga observationer: 

Ett barn (ett år gammal) försöker plocka upp en gråsugga vid ett tillfälle men misslyckas och 

försöker inte igen. 

 

Flera barn uppmärksammar djuren verbalt. ”Många” är ett begrepp som återkommer flera gånger. 

Även ”titta” uttrycks. 

 

Två av barnen visar med hela kroppen att de inte vågar ta på gråsuggorna. De pekar och rycker 

tillbaka händerna, backar och gör miner samtidigt som det är med skräckblandad förtjusning, de 

ler och skrattar samtidigt. 

 



 

 

Bilaga 5 

Observationsschema 

Datum 24 april 2014 

Grupp: 2 

Småkryp: Gråsuggor 

Tid som observationen pågick: 7 min 30 sek 

 

Barnets handling Antal gånger handling 

utförs 

Hur många barn som 

agerat 

Tittar på djuret Hela tiden 4 

Slickar på djuret - - 

Stoppar djuret i munnen - - 

Luktar på djuret - - 

Lyssnar på djuret - - 

Pekar på djuret 12 3 

Petar på djuret 6 2 

Känner på djuret med hela fingret/handen - - 

Kramar/klämmer djuret - - 

Triggar djuret att förflytta sig 3 2 

Låter djuret gå/krypa på den egna kroppen - - 

Försöker medvetet ta ihjäl djuret - - 

Uppmärksammar djuret verbalt 15 3 

Övriga observationer: 

Ett av barnen klämmer vid två tillfällen lätt med fingret över kroppen på en gråsugga och triggar 

den att förflytta sig snabbare 

 

Ett barn blåser på djuret och får det på så sätt att blåsa iväg en liten bit och sedan springa åt ett 

annat håll. 

 

Verbalt ord som förekommer är ”titta” och ”där” 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 

Observationsschema 

Datum: 24 april 2014 

Grupp: 1 

Småkryp: Maskar 

Tid som observationen pågick: 7 min 50 sek 

 

Barnets handling Antal gånger handling 

utförs 

Hur många barn som 

agerat 

Tittar på djuret Hela tiden 4 

Slickar på djuret 2 1 

Stoppar djuret i munnen 1 1 

Luktar på djuret - - 

Lyssnar på djuret - - 

Pekar på djuret 12 4 

Petar på djuret 7 2 

Känner på djuret med hela fingret/handen 5 2 

Kramar/klämmer djuret 4 1 

Triggar djuret att förflytta sig - - 

Låter djuret gå/krypa på den egna kroppen - - 

Försöker medvetet ta ihjäl djuret - - 

Uppmärksammar djuret verbalt 18 2 

Övriga observationer: 

Ett barn (ett år gammal) plockar flera gånger upp en mask,  klämmer på den, drar i den, går runt 

med den samt slickar och smakar på den.  

 

Ett barn fokuserar under hela observationsstunden på en mask, är samtidigt hela tiden tyst och rör 

den inte. 

 

Två barn visar med kropp och röst att de inte vågar ta i maskarna, med tydlig skräckblandad 

förtjusning. 

 

Ordet ”många” upprepas flera gånger, även ”titta” nämns. 

 

 

  



 

 

Bilaga 7 

Observationsschema 

Datum: 24 april 2014 

Grupp: 2 

Småkryp: Maskar 

Tid som observationen pågick: 8 min 30 sek 

 

Barnets handling Antal gånger handling 

utförs 

Hur många barn som 

agerat 

Tittar på djuret Hela tiden 4 

Slickar på djuret - - 

Stoppar djuret i munnen - - 

Luktar på djuret - - 

Lyssnar på djuret - - 

Pekar på djuret 9 4 

Petar på djuret 13 2 

Känner på djuret med hela fingret/handen 3 2 

Kramar/klämmer djuret 1 1 

Triggar djuret att förflytta sig 1 1 

Låter djuret gå/krypa på den egna kroppen - - 

Försöker medvetet ta ihjäl djuret - - 

Uppmärksammar djuret verbalt 15 3 

Övriga observationer: 

Ett av barnen försöker sig på att blåsa på maskarna men då de är kompakta får det ingen större 

effekt 

 

Verbala uttryck som upprepas är ”titta”, ”rör sig” och ”stora” 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 8 

Observationsschema 

Datum: 30 april 2014 

Grupp: Helgrupp, 10 barn 

Småkryp: Myror 

Tid som observationen pågick: 5 min 10 sek 

 

Barnets handling Antal gånger handling 

utförs 

Hur många barn som 

agerat 

Tittar på djuret Hela tiden 10 

Slickar på djuret - - 

Stoppar djuret i munnen - - 

Luktar på djuret - - 

Lyssnar på djuret - - 

Pekar på djuret 37 8 

Petar på djuret 7 4 

Känner på djuret med hela fingret/handen 4 2 

Kramar/klämmer djuret 3 1 

Triggar djuret att förflytta sig - - 

Låter djuret gå/krypa på den egna kroppen 4 1 

Försöker medvetet ta ihjäl djuret - - 

Uppmärksammar djuret verbalt 16 5 

Övriga observationer: 

Två barn kliver i myrstacken 

Två barn lägger sig i myrstacken 

Ett barn petar med en pinne i myrstacken 

 

Verbala uttryck som upprepas är ”myra” och ”titta” 

 

 


