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Luleå den 27 maj 2003 
 
 
 
 
 
Karin Gadd                                           Katarina Häggståhl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Abstrakt 
 

Syftet med vårt arbete var att se hur barnens förståelse ökar genom temaarbete. Vårt 
temaarbete handlade om äggets innehåll, kon och mejeriprodukterna. Vår 
undersökning genomfördes under våren 2003 på en förskola i Boden och en i 
Falkenberg. I undersökningen var 17 barn i åldrarna 4-5 år med. Mätmetoderna som 
vi använde oss av var barnintervjuer, enkäter och barnens teckningar. I vår 
undersökning fann vi att barnen lärde sig mest då de själva fick undersöka, det vill 
säga då de använde sig av sin färdighet.   
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Bakgrund 
 
Vi valde att arbeta med ett temainriktat arbetssätt i våran undersökning eftersom vi tycker att 
det är ett bra sätt att arbeta inom förskolan för att alla barnen får chans att lära sig på det sätt 
som passar just dem. Att vi valde kon och ägget som tema var för att vi tycker att det de finns 
i barnens vardag och att ämnena har stora utvecklingsmöjligheter som man kan 
vidareutveckla om man har mer tid. 

Förankring i styrdokument 
 
 I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står det bland annat att: 

 
     Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfulla lärandet samt ta till vara och 
     stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (s.12) 
 
     Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 
     varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utvecklingen. (s.10) 
 
     Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 
     omvärld. (s.13) 
 
     Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och förenkla naturvetenskapliga 
     fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. (s.13) 
 
     Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. (s.10) 
   (Skolverket, 1998) 

 
Falkenbergs kommun (2001) säger bland annat att: 
    

     Förskolan och skolan är till för alla barn och elever. Detta förutsätter ett demokratiskt 
     förhållningssätt i alla led och i alla delar av det dagliga arbetat, vad gäller såväl planering, 
     genomförande som uppföljning. (s. 2) 
 
     Våra styrdokument betonar detta förhållningssätt genom barns och elevers rätt till inflytande över 
     sitt lärande och sin lärmiljö. Det är viktigt att all personal ser detta som en möjlighet att utveckla 
     lärandet och motivationen att lära hos barn och ungdomar. (s. 2) 

 
 

Vad är kunskap? 
 
Kunskapssyn 
 
Kunskap grundar sig på barnets erfarenheter dvs. att barnet har en förtrogenhet som grundar 
sig i levd erfarenhet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Redan de gamla grekerna 
Platon och Aristoteles, som levde 300 år f. Kr och är två av våra mest kända filosofer ägnade 
sig åt pedagogiska och kunskapsteoretiska arbeten. Kunskapsteorin, enligt deras sätt att se, 
behandlar frågor om vad människan kan veta om omvärlden och hur detta vetande kan vara 
möjligt (Stensmo, 1994). 
 
Platon menade att människan har medfödda kunskaper som ligger latent i den mänskliga 
själen och att den inneboende kunskapen kan förlösas genom rätt ställda frågor och dialoger. 
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Genom dessa metoder ansåg han att den inneboende kunskapen kunde medvetandegöras hos 
den enskilde individen. Det mänskliga medvetandet delade Platon in i fyra olika nivåer. 
Nivågrupperingen gjorde han utifrån det vi kan se och det vi kan tänka. Kunskapsteoriernas 
nivåer delade han in enligt följande. 
 
1. Eikasia - okritiskt skådande 
2. Pistis – utvecklat konkret tänkande 
3. Dianoia – från konkret till abstrakt tänkande 
4. Noesis – intelligent eller rent tänkande 
 
Han menade att utifrån dessa nivåer utvecklas och växer människans kunskaper. Aristoteles 
menade däremot att inget finns i tanken hos individen som inte först varit i sinnena. Han 
ansåg att individen bringas medveten kunskap genom sina sinnesintryck och att kunskapen 
lyfts fram efter erfarenheter och reflektioner. Därmed avvisade Aristoteles Platons syn om att 
människan har medfödda kunskaper (Stensmo, 1994). 
 
Kunskapsbegreppet 
 
Boken Lärandets Grogrunder inleder kapitlet om kunskapsbegreppet (kapitel 7) med detta 
citat:    
 

   Barn erövrar genom att lära sig olika kunskaper och kunskaperna erövras genom lärande. Kunskap 
   är inte en avbildning av världen utan ett sätt att göra världen begriplig. En kunskapssyn handlar inte 
   bara om antaganden om människans natur utan även om kunskapens struktur och former. 

(Pramling – Samuelsson & Sheridan, 1999, s.45) 
 
Kunskap hos barn utvecklas utifrån samspelet mellan barnet och dess omgivning då barnet 
genom nya erfarenheter återger, analyserar, reflekterar och värderar sina nya intryck. Det är 
utifrån det barnet bildar sin egen kunskap (Pramling, 1986). Läroplanskommittén (1992) 
menar att kunskap utvecklas i ett växelspel mellan det man vill uppnå, den kunskap man 
redan har, problem man upplever i denna samt de erfarenheter man gör. De lyfter fram tre 
aspekter av kunskap. 
 
1. Kunskapens konstruktiva aspekt, innebär ett sätt att göra världen begriplig. Men detta 
innebär också att kunskapen förändras under olika tidsepoker, samt att kunskapen varierar 
utifrån det samhälle som individer lever i, det vill säga kunskapsformerna varierar över tid 
och mellan olika områden. 
2. Kunskapens kontextuella aspekt, innebär att det sammanhang som barnet lär sig i påverkar 
och blir till en del av den totala kunskapen. 
3. Kunskapens funktionella aspekt, innebär att kunskapen används som ett redskap för att lösa 
problem av praktisk eller teoretisk karaktär.  Kunskapen fyller en funktion. 
 
De fyra kunskapsformerna 
 
Ingrid Carlgren var en av personerna som ingick i Läroplanskommittén 1992 och som fick i 
uppdrag av regeringen att presentera förslag till nya måldokument för det offentliga 
skolväsendet. Läroplanskommittén (1992) skriver att kunskap kan delas in i fyra olika former, 
de så kallade fyra f:en. 
 
1. Fakta: kunskap som information, regler och konventioner. Detta är en kunskapsform som 

innebär att vi vet att något förhåller sig på ett eller annat sätt. Det är kunskap som kan 
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mätas i termer av mer eller mindre, något individen har eller inte har, något som man 
kommer ihåg eller har glömt bort. 

2. Förståelse: Kunskap som meningsskapande och innebörder. Att förstå är att begripa, att 
uppfatta meningen eller innerbörden i ett fenomen, dvs. en teoretisk kunskapsform. 

3. Färdighet: Kunskap som utförande dvs. vetskap om hur något skall utföras och individen 
kan utföra det. 

4. Förtrogenhetskunskap: kunskap som omdöme som grundar sig i levd erfarenhet som ofta 
är förenad med sinnliga upplevelser. Det innebär att individen kan tillämpa olika regler 
beroende på det unika i situationen (Läroplanskommittén, 1992,). 

 
De fyra f:en samspelar hela tiden under en kunskapsprocess. Carlgren menar att individen 
skapar de kunskaper som den är beroende av, exempel tid, rum, kulturella, språkliga och 
praktiska sammanhang. Pramling - Samuelsson och Sheridan (1999) förtydligar detta genom 
att skriva att kunskapen ligger hos individen och dennes omgivning, där människor i 
omgivningen utgör det sociala och genom kommunikation får individen  en ny kunskapssyn. 
Enligt ett särtryck, Ur Skola för bildning, är kunskap ett redskap för att kunna lösa problem, 
såväl praktiska som teoretiska. Kunskapen utvecklas i speciella sammanhang och förändras 
genom att användas (Läroplanskommittén, 1992). 
 
Piagets kunskapsteorier  
 
Den teori som betytt mest för förskolan under de senaste decennierna är Jean Piagets. Hans 
teori bygger på att barns tankemässiga utveckling sker i direkt samspel med barnets fysiska 
miljö och av att barnet har ett aktivt handlande. Att utveckla ett tänkande styrs enligt Piaget av 
både möjligheter och begränsningar eftersom barnet inte kan allt från början i livet. 
Möjligheterna till att utveckla ett tänkande beror på i vilken utsträckning barnet kan handla 
aktivt. Begränsningarna beror på att handlingsmönsterna är små i början. Det är handlingarna 
som ger erfarenheter och förståelse som leder till kognitiv utveckling det vill säga att barnens 
tankesätt utvecklas. Piaget betraktar förståndsutvecklingen som åskådningsbar, det vill säga 
att man kan se hur den utvecklas. Han valde att dela in den kognitiva utvecklingen i fyra olika 
stadierna, vilka definieras utifrån förändringar som utvecklas i den kognitiva strukturen. På så 
sätt delade han in de fyra olika stadierna i block (se nedan) utifrån barnets ålder. Han menade 
att människan utvecklas utifrån dessa faser och att det inte går att ”hoppa över” ett block, men 
att varje barn kommer igenom stadierna på ett individuellt sätt. Alla barn kommer dock inte 
att ta sig igenom alla faser på grund av; ärftliga orsaker (medfödda störningar), genom 
olycksfall (där hjärnan har tagit skada), miljöskäl (dvs. otillräcklig stimulans eller bristande 
handlingsmönster) eller av sociokulturella orsaker, eftersom olika kulturella miljöer inte 
ställer samma förväntningar eller krav på utvecklingen av förståndet. Piaget poängterar att 
hans teori inte är en mognadsteori utan att den bygger på hur barnet erövrar och konstruerar 
sitt tänkande utifrån sina handlingar och med utgångspunkt från den miljön som barnet 
befinner sig i. Jerlang, Egeberg, Halse, Jonassen, Ringsted & Wedel- Brandt (2001) beskriver 
hur Piaget delade in den tankemässiga utvecklingen enligt  följande:  
 
1. Det sensomotoriska stadiet (0 – ca 2år).  
      Barnet förstår och upplever omvärlden med hjälp av sina sinnen och muskler. Det lilla 
      barnet letar efter praktisk förståelse med hjälp av sin kropp. 
 
2. Det preoperationella stadiet (ca 2 – 6-7 år). 
      Barnet kan genomföra en inre logisk tanke som uppstår av handlingar som barnet upplevt. 
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Enligt Piaget strävar den psykiska utvecklingen mot ständigt förbättrade sätt att förstå och 
anpassa sig till omgivningen. Denna anpassning delade han in två grupper. 
 
1. Assimilation: människan tar in nya erfarenheter från omgivningen till tidigare erfarenheter, 
    eller mönsteranpassningar av det nya till det gamla. 
2. Ackomondation: människan förändrar gamla mönster till följd av nya erfarenheter (Jerlang 
et al, 2001). 
 
Piagets pedagogiska teorier 
 
Jerlang, et al. (2001) skriver att Piagets teorier särskilt berör metoder som pedagoger använder 
sig av. Piaget anser att man pedagogiskt bör lägga stor vikt vid att barnet tillägnar sig all 
tankeutveckling, genom att själv aktivt delta, och att det är just aktiviteten, det egna 
deltagandet som främjar tankeutvecklingen hos barnet. Aktiviteten bör utgå från barnets 
intresse och barnet ska beredas möjligheter till att vara en social medskapare i processen, dvs. 
samvaro med pedagoger och andra barn ger utbyte av tankar och handlingar som i sin tur 
främjar barnets aktivitet. Om pedagogen planerar en styrd och strukturerad aktivitet för barn 
ska den ha karaktär av en utmaning, inte av programmering eller inlärning av färdig kunskap. 
 
Barnets samspel i förskolan 
 

  Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också 
   genom att  iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli 
   mångsidigt och sammanhängande. Lärandet skall såväl baseras på samspelet mellan vuxna och 
   barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i 
   utveckling och lärande. 

(Skolverket, 1998, s. 10) 
 
I en forskningsöversikt om barns samlärande, framgår det att samlärande arbetstillfällen är 
bra, eftersom barnen lär sig av varandra. Barnet skapar mening, innebörd och förståelse 
genom att dela sin verklighet med andra (Williams, 2000). Möjligheterna till samlärande 
tillfällen går utmärkt att skapa inom förskolan genom temainriktade arbetsmetoder. Inom 
barngruppen vidgar varje enskilt barn sitt lärande och framförallt sitt tänkande med hjälp av 
dialoger och diskussioner tillsammans med andra, såväl barn som vuxna. Jean Piaget menade 
att barn lär av varandra eftersom de pratar med varandra på en nivå som de lätt förstår. 
Kommunikationen blir en sorts utlösare eller katalysator till ett förändrat tänkande. Piaget 
intresserade sig främst för de kognitiva konflikter som kan uppstå då barn samarbetar med 
varandra. Den kognitiva konflikten blir ett sätt för barnet att omvärdera sina tidigare 
uppfattningar och att konstruera dessa så att de stämmer med det återkopplingar det får för 
sina påståenden (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
 

Att lära 
 

I en studie som Pramling gjort, 1985, framkommer det att när ett barn deltar i en aktivitet ökar 
de sin förståelse för hur de lär sig. Tidsfaktorn är en central del i barnets medvetande det vill 
säga att lära sig tar tid. Inlärningen måste enligt barnen vara utsträckt i tiden det vill säga 
barnen måste vara i nuet för att inlärningen ska kunna ske (Pramling, 1991). Förskolebarn 
måste lära sig att det finns situationer där det finns behov av att komma ihåg, samt att lära sig 
att urskilja dessa situationer från dem som inte har något krav på att man måste komma ihåg 
(Kail, 1979). Barns sätt att tänka skapas i relation till den tidsålder, det samhälle och den 
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familj i vilken de föds i. Detta förs över till barnet från generation till generation (Huch, 
1967). Tankeoperationen hjälper barnet att lista ut meningsfulla vardagssysselsättningar som 
blir verktyg för att lösa de problem som dyker upp i dennes vardag. Detta gäller alla barn, vart 
de än befinner sig i världen. Alla inlärningsmöjligheter påverkas av mognad, övning, tid och 
vilja (Pramling, 1991). Det finns tre traditionella inlärningsteorier. Den första säger att 
inlärning och utveckling går hand i hand. Ju mer barnet förstår desto mer utvecklas det. Denna 
teori förknippas med Skinner och hans utvecklingsteorier (Carlgren, 1999), där man genom 
belöning och straff kan manipulera och stimulera individens beteende (Nationalencyklopedin, 
1995),  detta kallas för förmedlingspedagogik. Den andra inlärningsteorin är när inlärningen 
är bestämd av individens utveckling. Denna teori förknippas med Piagets och kallas för 
aktivitetspedagogik. Tredje och sista teorin är när utvecklingen befrämjas, påverkas och 
begränsas av inlärningen. Vygotskij och hans idéer om barnets möjliga utvecklingszoner, det 
vill säga att individen utvecklar kollektiva lärandesituationer där varje deltagare bidrar till 
allas förståelse, förknippas med denna inlärningsteori (Carlgren. 1999).  
 

Temaarbete 
 

     Ställ mig inte inför fullbordat faktum. Låt mig få undersöka själv, låt mig få vara med från 
        början så att jag kan skapa mig en idé om varför jag ska engagera mig i det här.  

       (Wennström, 1999, s. 55) 
 

Temaarbetets ursprung 
 
Friedrich Fröbel (1782-1852) tyckte att barnen skulle få ta eget ansvar för vissa av sina 
vardagsaktiviteter, exempelvis att vattna blommor, städa och laga mat på Kindergarten. 
Någon gång under dagen skulle barnen och ledaren också samlas i en ring för att sjunga och 
samtala. I centrum för verksamheten och för barnens intresse valde ledaren ut ett ämne som 
de skulle arbeta med under en viss tid (Karlholm & Sevòn, 1990). Detta kallades för 
”Monatsgegenstand” som på svenska blev översatt till Arbetsmedelpunkt. Temat skulle 
påverka barnens intellektuella förmåga att förstå sammanhang (Doverborg & Pramling, 
1988). Temat valdes efter årstid eller på vilken ort eller plats som kindergarten låg på 
(Karlholm, Sevòn, 1990). 
 
På 1930-talet utvecklade Elsa Köhler (1879-1940) Arbetsmedelpunkten och den bytte namn 
till Intressecentrum (Doverborg & Pramling 1988). Elsa Köhler var en aktivitetspedagogisk 
forskare som arbetade en tid vid Fröbelinstitutionen i Norrköping där man utbildade 
barnträdgårdslärarinnor. Många av lärarinnorna som var ute på barninstitutionerna ville ha en 
förnyelse av verksamheten. De tyckte att Fröbelpedagogiken hade stannat upp och att barnen 
fick göra allt mer avancerade och komplicerade aktiviteter. Elsa Köhler ville införa ett 
annorlunda arbetssätt i verksamheten, eftersom hon var kritisk till Fröblers Arbetsmedelpunkt. 
Hon satte sig in i de svenska barnträdgårdarnas arbetssätt och införde Intressecentrum som 
ledde till ett nytt arbetssätt. Arbetsmedelpunkten hade blivit en ren modellinlärning och Elsa 
ansåg att barnen istället skulle få skapa fritt och att de vuxna skulle arbeta med ett 
aktivitetspedagogiskt arbetssätt. Hennes tankar och erfarenheter mottogs med stor entusiasm. 
Köhlers idéer var bland annat att vi vuxna ska vara en inspirationskälla för barnen och att vi 
ska ge impulser till barnen, så att de kan vidareutveckla sitt arbete. Varje barn är specifikt och 
har olika förutsättningar. Miljön ska vara tillrättalagd så att det finns möjlighet för barnen att 
experimentera och skapa fritt. Dessutom ska materialet ska vara synligt för barnen. 
Pedagogerna ska noga tänka igenom arbetet, så att det har struktur som är anpassat till barnets 
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mognad och intresse. Det ska inte finnas någon ämnesindelning, utan områdena ska föras 
samman på ett sådant sätt att barnen ser helheten i det som studeras. 
 
Aktivitetspedagogik 
 
Omkring 1900-1930 utvecklades, i Europa och USA, ett antal pedagogers ideologier och 
uppfostringsprogram som fick samlingstermen aktivitetspedagogik. Pedagogerna hade inga 
gemensamma mål eller medel, men något de hade gemensamt, var en reaktion mot den äldre 
skolans strikta ämnesundervisning. Deras pedagogik fick ingen genomslagskraft i Sverige 
förrän 1946 när skolkommission, i sina förslag till en nioårig enhetsskola, rekommenderade 
aktivitetspedagogiska arbetsformer som grund för den nya skolan. Inom 
aktivitetspedagogiken ska barnen stå i centrum för undervisningen och inlärningen i skolan. 
Denna pedagogik är idag fortfarande aktuell och i stort sett accepterad (Nationalencyklopedin, 
1989) 
 
Vad är ett temaarbete? 
 
Temaarbete är en pedagogisk metod, där verksamheten för en tid koncentreras kring en 
aktuell fråga, en speciell händelse, ett problem eller ett bestämt och avgränsat område. De 
teman som väljs ska vara meningsfulla för barnen och bidra till att de lär sig se och förstå 
viktiga skeenden och sammanhang i sin tillvaro (Socialstyrelsen, 1987). Temaarbete innebär 
att man skapar tillfällen som ger barn möjlighet att utveckla sin kunskap utifrån deras eget 
perspektiv. Arbetet ska ge barnen möjlighet att få använda sig av olika arbetsmetoder samt 
planera och ta ansvar för större arbetsuppgifter (Doverborg & Pramling, 1988). Det har visat 
sig att detta arbetssätt gynnar barnens inlärning bäst (Socialstyrelsen, 1987). Ett temaarbete 
kan omfatta i stort sett vad som helst som utvecklar barns förståelse för sin omvärld 
(Wennström, 1999). 
 
Arbetsgång vid temaarbete 
 
För att barnen ska få möjlighet att tillägna sig kunskaper i förskolan ska arbetet anknytas till 
barnens tidigare färdigheter och anpassas till deras intellektuella och sociala utvecklingsnivå. 
Barnen ges stegvis möjlighet till utveckling för att tillgodose nya behov och ökande 
förutsättningar (Socialstyrelsen, 1987). Det är viktigt att arbeta med konkreta, närliggande 
ting och med barnens nyfikenhet som utgångspunkt. Det kan också vara något, som behöver 
tillföras i gruppen. Är det till exempel är det många konflikter inom gruppen så kan temat 
”kompis” vara lämpligt att arbeta med. När ett arbetslag lägger upp ett temaarbete för barnen, 
så spelar det ingen större roll hur ett tema har uppkommit. Det finns många faktorer som 
påverkar dess uppkomst. Det kan vara något, som har hänt i barnens närmiljö, intresse över 
något aktuellt tv- program eller egna upplevelser. Initiativet kan även komma från en vuxen 
(Pramling, 1999). Det viktigaste en pedagog bör tänka på vid ett temaarbete, är att det finns 
ett ömsesidigt förhållningssätt mellan barnen som ger möjlighet till samtal mellan barn till 
barn och barn till vuxna. Barnen har då har möjlighet att vidga sitt tänkande, som leder till 
ökade kunskaper. Möjligheterna till att utveckla kunskapen om ett tema, växer om barnen 
handleds och samspelar, eftersom varje barn är en unik individ och har kommit olika långt i 
sin utveckling och i sitt lärande (Doverborg & Pramling 1988). När temat är uttömt bör man 
avsluta klart och tydligt (Wennström, 1999). Till exempel med någon form av redovisning så 
att man markerar att temat är slut eller tar en ny inriktning (Doverborg & Pramling, 1988).  
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Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur barn genom ett temainriktat  arbetssätt utvecklar 
förståelsen för vad kon ger oss för mejeriprodukter samt vad ett ägg innehåller. 
 
Metod 
 

Försökspersoner 
 
Vi valde att arbeta med 4-5 åringar för att vi ansåg att deras ålder var lämplig för vår 
undersökning därför att vi anser att de då har nått sin tankemässiga mognad. Barngruppen 
som ingick i vår undersökning bestod av totalt 17 barn från två olika kommuner (sju från 
Falkenberg och tio från Boden). 
 
Bortfall 
 
Tre stycken  barn under äggtemat. 
 

Material 
 
För vår undersökning har vi använt oss av: 
informationsblad till föräldrarna (bilaga 1)  

• intervjufrågor (bilaga 2) 
• enkät (bilaga 3) 
• grädde och glasburk 
• vattenglas och flirtkulor  
• ägg med undersökningstallrik 
• bandspelare 
• fakta från böckerna Hönshuset (Karlsson, 1999) (bilaga 5) och Koboken (Karlsson, 

2000) (bilaga 4) 
• barnens teckningar  
• sångtext  (bilaga 6) 

 

Genomförande  
 
V.12  
Enskilda samtal med barnen där de fick fylla i enkäten, rita hur de trodde att ett ägg såg ut 
inuti och svara på intervjufrågor. (bilaga 7) 
 
V.13 
Fakta om kon och mjölkens omvandling till grädde konkretiseras genom visuellt 
förtydligande  (bilaga 8). 
Sången introducerades till barnen (bilaga 9). 
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V.14 
Tillverkning av smör (bilaga 10). 
Slutintervju om kon (bilaga 11). 
 
 
V.15 
Vi berättade fakta om äggets innehåll (bilaga 12). 
 
V.16 
Barnen fick undersöka äggets innehåll (bilaga 13). 
Under veckan ritade barnen en teckning  på vad de kom ihåg fanns i ägget och de fyllde även  
i enkäten för andra gången (bilaga 14). 
 
 

Tidsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vårterminen 2002, PM skrivs 

 

Höstterminen 2002, syfte, bakgrund och delar av metod skrivs 

 
Vårterminen 2003, Planering av den empiriska delen 

Genomförande av den empiriska delen 
Vecka 12-16 2003 

Sammanställning av examensarbetet 
Vecka 19-21  2003 

Rapportering och efterarbete 
Vecka 22-23 2003 
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Val av metod 
 
Som det framgår av vårt syfte ville vi undersöka hur barn får ökad förståelse under ett 
temainriktat arbete. Vi valde att arbeta med äggets innehåll och mjölkes omvandling till 
grädde och smör som tema. För att kunna mäta denna kunskap använde vi oss av intervjuer, 
enkäter och barnens teckningar. 
 
Intervjuer 
 
Vi valde intervjuer för att kontrollera var barnen befinner sig kunskapsmässigt inom vårt 
ämnesområde. Intervjutillfällena skedde i början och i slutet av vår praktik. Detta för att vi 
ville få en lägesbedömning och samt en uppföljning för att vi ska kunna mäta hur och om 
deras kunskap har ökat eller inte under vårt temaarbete. Detta rekommenderas av Løkken och 
Søbstad (1995). Ett tema bör utvärderas med hjälp av barnintervjuer för att ta reda på barns 
tankar om ämnet (Doverborg & Pramling, 2000). Intervjuer är en kvalitativ metod, eftersom 
man använder sig verbal analysmetod (Patel, 1994) Intervjuerna var utformade så att det inte 
fanns några fasta svarsalternativ, det vill säga att barnen hade maximalt utrymme att svara på 
dem. Som hjälpmedel för sammanställningen av svaren har vi använt oss av bandspelare, för 
att få så få störningsmoment som möjligt. Vi kan då i efterhand lyssna på bandet och skriva 
ner svaren. Intervjuer skapar tillit för barnet, eftersom barnet upplever att någon lyssnar och 
tar dess tankar på allvar. När svarspersonen får använda sitt eget språk, åsikter och 
erfarenheter fångar intervjumetoden perspektiv och formuleringar. Sådana intervjumetoder är 
lämpligast för barn (Løkken, Søbstad, 1995). Det är viktigt att ge barnen tid att tänka, när man 
inleder en intervjufråga, för att barnen ska få möjlighet att tänka färdigt. (Doverborg & 
Pramling, 1992). 
 
Enkäter 
 
Vår enkät utformades i bilder, eftersom barnen inte är läs- och skrivkunniga. Enkäten var 
strukturerad det vill säga den hade fasta svarsalternativ (Patel & Davidsson, 1994). Barnen 
svarade på den i början och i slutet av temaarbetet. Detta för att vi skulle kunna mäta om de 
hade fått ökad kunskap.  
 

     Den som besvarar en enkät kan göra det i lugn och ro, följa sitt eget tempo, tänka igenom frågorna 
     ordentligt och därmed ge bättre svar. (Løkken & Søbstad 1995, s. 118) 

 
Barnens teckningar 
 
Med hjälp av barnens teckningar ville vi se hur mycket de visste om vad ett ägg innehåller. 
Även i denna undersökning ville vi att de skulle rita en teckning före och en efter vårt 
temaarbete, för att kunna mäta deras kunskaper. I Piagets kognitiva utvecklingsteori ser man 
ett barns utveckling, som en avspegling av dess intellektuella utveckling. Barnet tecknar vad 
det vet. Bildskapandet är beroende av och speglar var barnet är i sin kognitiva utveckling. Hur 
barnet ritar kan aldrig vara fel, eftersom teckningen återspeglar vad barnet vet (Bergström, 
1994). 
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Resultat 
 
Vi har valt att redovisa varje metod var för sig. Intervjuerna, enkäten och barnens teckningar 
redovisas med hjälp av diagram. 17 barn var med i undersökningen. På enkäterna kunde 
barnen ge inga eller flera svarsalternativ.    
 
Intervjuresultat 
 

Var kommer mjölken ifrån?
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16
18

A
nt

al
 b

ar
n

Intervju 1
Intervju 2

 
                          Kon                           Kon + affären                 Juvren 
 
Figur 1: Visar var barnen svarade på frågan ”var kommer mjölken ifrån” vid intervjutillfälle 1 
och 2. 
 
Alla barnen visste vid första och andra intervjun var mjölken kommer ifrån. Vid andra 
tillfället har ett barn gått ett steg vidare och preciserat att den kommer ifrån juvret. Ett barn sa 
att mjölken både kom ifrån kon och affären. 
 
 

Av vad gör man smör?
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Intervju 2

 
            Mjölk      Affären   Vet ej      Får           Kon       Övrigt*      Grädde 
 
* Övrigt intervju 1: smörfabriken, smörlastbilen, grisen. 
              intervju 2 : margarin eller kon 
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Figur 2: Visar vad barnen tror att man gör smör av vid intervjutillfälle 1 och 2. 
 
Vid intervjutillfälle ett var det många barn som inte hade någon aning om av vad man gör 
smör av, men vid tillfälle två har det flesta svarat att man gör smör av mjölk. Det var även två 
barn som svarade grädde. Vid andra intervjutillfället har sju barn till svarat att man gör smör 
av mjölk. Två har svarat att man gör det av grädde. Om man ser på de barn som inte visste vid 
intervjutillfälle 1 har denna skara minskat med fem barn. 
 
Hur tror du att man gör smör? 
 
Vid tillfälle 1 var det bara ett barn som visste hur man gör smör. Hon berättade att ” man tar 
mjölk och socker….nä salt….nä deg, så knådar man den så blir smöret alldeles gult”. 
Vi tillfälle 2 visste alla barnen hur man tillverkar smör. 
 
När lärde du dig mest? 
 

23,5 % svarade att de lärde sig mest då vi berättade om kon. 
23,5 % svarade att de lärde sig mest när vi sjöng sången. 
18 % svarade att de inte visste vid vilket tillfälle de lärt sig mest. 
35 % svarade att de lärt sig mest då de själva fick kärna smör. 
 
Enkätresultat 
 
I enkäterna har vissa barn gett flera svarsalternativ 
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Enkät 2

 
                  Får        Affär      Ko      Mjölk    Gris      Smör       
 
Figur 3: Visar var barnen tror att osten kommer ifrån vid enkättillfälle 1 och 2. 
 
De som svarade lite annorlunda vid första tillfället har svarat ”rätt” vid andra. Det var många 
som svarade att osten kom från affären både vid första och andra tillfället men de har även 
svarat att osten kommer ifrån kon. 
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Ägg
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                  Får           Höna         Affär     Ko        Gris       
 
Figur 4: Visar var barnen tror att äggen kommer ifrån vid enkättillfälle 1 och 2. 
 
Vid det första tillfället svarade majoriteten att ägget kom ifrån hönan.  Under det andra 
tillfället har alla närvarande barnen sagt att ägget kommer ifrån hönan och sju barn  har vi 
andra tillfället svarat att det kommer ifrån affären. 
 
 
 

Smör
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                     Får    Affär   Ko    Gris  Höna  Morot  Ost    Ägg 
 
Figur 5: Visar var barnen tror att smöret kommer ifrån vid enkättillfälle 1 och 2. 
 
Vid första tillfället var svaren i spridda skurar. Affären var den kategori som fick flest streck. 
Vid andra tillfället har svaren blivit mer angränsande och kon har gått upp i majoritet. 
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Mjölk
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                         Får            Affär         Gris          Höna               Ko 
 
Figur 6: Visar var barnen tror att mjölken kommer ifrån vid enkättillfälle 1 och 2. 
 
Majoriteten har svarat kon och affären vid båda tillfällena. 
 
Resultatet från barnens teckningar 
 

Vad innehåller ett ägg ?
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                     Gula   Vita   Groddskiva  Snoddar  Luftblåsa  Skalhinna   Skal 
 
Figur 7: Visar vad barnen har fått med i sina teckningar vid teckningstillfälle 1 och 2. 
 
Vid första tillfället har barnen ritat vitan, gula och skalet. Vid det andra har de flesta barnen 
fått med nästan alla beståndsdelarna. 
 
När lärde du dig mest? 

 
Alla barnen har svarat att de lärt sig mest då de fick undersöka äggets innehåll.  
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Diskussion 
 

Reliabilitet 
 
En orsak som kan ha påverkat vårt resultat är att vi tror att på ko-temat kan några barns 
föräldrar ha förberett barnen och lärt dem om vilka mejeriprodukter som kan framställas från 
kon. Detta misstänkte vi eftersom det var många som svarade att mamma eller pappa hade lärt 
dem var mjölken kommer ifrån. Om vi skulle ha gjort om arbetet så skulle vi enbart ha tagit 
med ett ämne, exempelvis ägget, och gjort fler intervjuer och enkäter för att lättare kunna 
mäta resultat. Vi tyckte att vid första enkättillfället var det några barn som inte riktigt förstod 
innebörden av den. Vi kanske skulle ha provat den på andra barn innan praktiken för att på så 
sätt se om det var en bra eller dåligt utformad enkät.  
 

Validitet 
 
Vi anser att vi har lyckats mäta det vi avsåg att mäta eftersom barnen har berättat när de har 
lärt sig mest. Ett temaarbete över en längre tid innefattar flera upplevelser med aktiviteter av 
varierande karaktär (exempelvis sång, experiment och information). Detta anser vi är viktigt 
eftersom inlärning är en process där många bitar ska sammanfalla. Samt att barn lär sig på 
olika sätt för att nå kunskap. Aktiviteterna som genomfördes i vårt arbete hade en tydlig och 
konkret anknytning till syftet. Detta har gett oss god validitet. 
 

Resultatdiskussion 
 
Under vårt temaarbete upplever vi att vi har nått vårt syfte, som var att se hur barnen ökar sin 
förståelse genom ett temainriktat arbetssätt. Temaarbetet har gått ut på att barnen genom olika 
sinnliga upplevelser skall öka sina kunskaper om kon och ägget som vi använt oss av som 
verktyg. 
 
En anledning till att vi lyckats nå målet anser vi bero på att vi inom vårt ämnesområde har 
lyckats blanda de fyra olika kunskapsformerna. Detta har bestått av fakta i form av 
information av oss, förståelse genom att barnet uppfattat mjölkens omvandling till andra 
mejeriprodukter, färdighet genom att barnet har fått prova framställa smör samt undersöka 
och upptäcka äggets olika beståndsdelar och sist men inte minst har barnet nått en 
förtrogenhet till sitt eget kunskapssökande genom olika sinnliga och erfarenhetsmässiga 
undersökningar. Det empiriska arbetet med barnen har visat oss att när barnet ges möjligheter 
till att delta i en aktivitet som innehåller en ”röd tråd” igenom ett ämne utvecklar de också sitt 
eget tänkande under processens gång av olika begrepp. Som vi tidigare nämnt insåg redan 
Aristoteles som ägnat sig åt kunskapsteoretiska arbeten att en människa måste få möjlighet att 
delta i en aktivitet med olika sinnesupplevelser för att finna ett sätt att skapa mening i sitt 
kunskapssökande. Jean Piagets teorier om att barnet måste få möjlighet till att delta i en 
aktivitet för att utveckla sitt tänkande tycker vi stärker våra tankar med vår undersökning. I 
vårt arbete har det rört sig om smörets ursprung samt äggets innehåll.  
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Vid vår första enkätundersökning ville vi komma åt barnets tankar innan temat startade. Vi 
ville se om de hade förståelsen att para ihop kon med mejeriprodukterna, vi räknade också 
med att de kunde sammanföra symbolen med affären till mejeriprodukterna eftersom det är 
inköpet från affären som ingår i barnets erfarenhetsvärld. Det vill säga barnen har varit med 
och handlat mejeriprodukter och därför har de kanske inte reflekterat över varifrån sådana 
varor har sitt ursprung. Efter den första enkätundersökningen förstod vi att vi hade lite att 
arbeta med vad gäller barns förståelse. Därför arbetade vi med mjölkens omvandling både 
teoretiskt och praktiskt. 
 
Vid arbetet med ägget ville vi hjälpa barnet till kunskap om äggets innehåll genom att blanda 
teori och praktiska undersökningar. ”Den röda tråden” genom vårt temaarbete har visat att 
dom fyra olika kunskapsformerna samspelar hela tiden det ena förutsätter det andra och ingen 
av de fyra formerna kan uteslutas. I vår undersökningsgrupp ville vi få fram ett resultat av 
hur, det vill säga vid vilket av tillfällena som barnet lärde sig mest. Förvånade många svarade 
att de lärde sig mest när vi berättade. Detta tror vi beror på att informationen av oss var den 
utlösande faktorn till att inlärningsprocessen startade hos barnen. Men nästan lika många 
svarade att de lärde sig mest när utförde en aktivitet det vill säga framställde smör och att de 
lärde sig mest om äggets innehåll när själv fick undersöka/leta efter äggets beståndsdelar. 
Detta anser vi tyda på att det är bra att arbeta temainriktat över en längre tid och att de fyra 
olika kunskapsformerna skall blandas inom ett tema eftersom alla barn lär sig genom olika 
metoder. Med ett temainriktat arbetssätt tycker vi att det är lätt att strukturera 
inlärningstillfällen. Innehåll och metod bör anpassas till den nivå som barnet befinner sig 
inom. Inom ett temainriktat arbetssätt anser vi att det är lätt att arbeta med ett större antal barn 
och att barnet inom ett tema kan hitta en  kunskapsform som fångar deras intresse och 
utvecklar deras eget tänkande. 
 
Vi vill avsluta med att påstå att dessa barn i åldrarna 4-5 år har en otrolig förmåga och vilja att 
utveckla sin inlärningsprocess. För att behålla glädjen och lusten hos barnet att gå vidare i sitt 
kunskapssökande beror mycket på hur vi vuxna förhåller oss till dem. Med det menar vi att 
det viktigt att barn möter vuxna som tar deras tankar och idéer på allvar och möter dem där de 
är i sin tankeutveckling. 
 

Förslag på fortsatt forskning 
 
Vår undersökning pågick under en kort tidsperiod och skulle kunna följas upp genom 
fortsättning på temat. Vi kan tänka oss att utöka vårt tema genom att fortsätta arbeta med vad 
mjölken gör för nytta i kroppen. Dessutom tror vi att temat utifrån kon kan leda en barngrupp 
vidare inom ett kretsloppstänkande till exempel vattnets kretslopp. 
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  Bilaga 1   

 
Faktablad till föräldrarna                                                                   

 
Hej Föräldrar 

 
Jag heter …………….. och är förskollärarstudent från Luleå Tekniska 
Universitet och kommer under vecka 12-18 göra min slutpraktik på 
era barns förskola. Under praktiken kommer jag att göra ett 
utvecklingsarbete i verksamheten där era barn ingår. Arbetet kommer 
att handla om inlärning genom temaarbete där temat är kossan och 
ägget. Jag vill ha er tillåtelse att göra intervjuer för att på bästa sätt få 
reda på vilken kunskap era barn har om kossan och ägget. Intervjuerna 
är viktiga för mig för att jag ska kunna dokumentera utvecklingen. 
 
Jag skulle uppskatta om ni senast torsdag 20 mars lämnar in talongen 
längst ner på sidan så att jag vet att det är OK för att vi ska kunna 
påbörja vårt temaarbete. 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
Det går bra att mitt barn deltar i intervjuerna 
 
Jag vill inte att mitt barn deltar 
 
Barnets namn: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Bilaga 2   

 
Intervjufrågor 
 
V. 12 
Berätta för mig var du tror att  mjölken kommer ifrån.  
Av vad tror du man får smör. 
Hur tror du att man gör smör.  
Vad tror du att ett ägg innehåller om det inte innehåller en kyckling. Rita och beskriv.  
 
V.13 
Berätta för mig var du tror att mjölken kommer ifrån.  
Av vad tror du man får smör. 
Hur tror du att man gör smör.  
När lärde du dig mest. När jag berättade, av sången eller när vi kärnade smör? 
 
V. 15 
Vad tror du att ett ägg innehåller om det inte innehåller en kyckling. Rita och beskriv. 
 
V.16 
Vad tror du att ett ägg innehåller om det inte innehåller en kyckling. Rita och beskriv. 
När lärde du dig mest. När jag berättade eller när du själv fick undersöka? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  Bilaga 3   

Enkät- dra streck mellan bilderna som hör ihop. 
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En bonde i vår by                                                                                       
 
En bonde i vår by, en bonde vår by 
hej hopp fallerallanla, en bonde i vår by. 
 
Och bonden har en ko och bonden har en ko 
hej hopp fallerallanla och bonden har en ko. 
 
Och kossan den ger mjölk och kossan den ger mjölk 
hej hopp fallerallanla och kossan den ger mjölk. 
 
Skummet blir till grädde och skummet blir till grädde 
hej hopp fallerallanla och skummet blir till grädde. 
 
Av grädden blir det smör, av grädden blev det smör 
hej hopp fallerallanla av grädden blev smör. 
 
Vi tackar kon för det, vi tackar kon för det 
hej hopp fallerallanla vi tackar kon för det. 
TACK! 
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Fakta om kon-mejeriprodukterna (mjölk, grädde och smör).               
 
I familjen finns det: ko, tjur, kalv. Kon heter kviga tills hon har fått sin första kalv. På kons 
mage finns det en ”påse” som heter juver där det finns fyra spenar. Hur många ”spenar”  tror 
du att vi har? Det är från spenarna som kalvar och bebisar får sin mat. Kalvens första måltider 
kallas för råmjölk, den innehåller viktiga ämnen som kalven måste ha för att bli stark. 
När kalven inte diar längre så mjölkar en ko ca 20 liter (mjölkförpackningar) per dag, men nu 
mer så dricker vi inte mjölken direkt från kon utan den måste först till mejeriet. En ko mjölkas 
två gånger per dag. Mjölken hämtas från bondgården av en mjölkbil. På mejeriet så värmer 
man upp mjölken (pastöriserar)så att alla bakterier dör för att vi inte ska bli sjuka när vi 
dricker den och för att den ska få längre hållbarhet.  Efter det kör man mjölken i en separator 
så att mjölken och grädden skiljs åt. Mjölken blandar man sen igen med lite grädde så att man 
får olika sorters mjölk. Vilken mjölk dricker ni hemma?  
Grädden som blir över blir antingen till vispgrädde eller till smör. När man gör smör så gör 
man så att allt fettet samlas tillsammans och blir en massa och vätskan som blir kvar kallas för 
kärnmjölk. 
Förr i tiden så mjölkade man kon för hand, inte som nu när man har en mjölkmaskin. En 
mjölkerska satt på en pall med en hink mellan bena. Mjölken i hinken lät man stå över natten. 
På morgonen hade fettet flutit upp till ytan. Det var grädden som hade flutit upp. Kvar i 
hinken fanns mjölk som man kunde dricka. Av grädden gjorde man smör. Genom att stöta 
med en pinne i en hink så blev det tillslut smör och kärnmjölk. Man kunder också skaka 
grädden i en burk . Efteråt måste man salta smöret så att det smakar gott.          
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Fakta om hönan  
 
I familjen finns det: höna, tupp och kyckling. finns det många hönor men bara några tuppar. 
Hönorna lägger ägg även om det inte finns någon tupp där, men om det ska bli kycklingar så 
måste de ha en tupp. Precis som hos oss människor så behövs det en mamma och en pappa för 
att det ska bli ett barn. Hos de hönor som lägger de ägg som vi köper har det inte funnits 
någon tupp, alltså kan det inte finnas någon kyckling i de äggen. 
Äggskalets färg kan vara olika beroende på vilken ras hönan har, i Sverige är äggen vita och 
bruna.  
Det största ägget som finns kommer ifrån strutsen och väger ca 1 ½ kg (Karlsson, 1999).  
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Tillfälle 1 
 
Barnintervjuer, enkäter och äggteckningar.  
 
Syfte: är att få reda på var barnen befinner sig kunskapsmässigt i temat. 
 
Bortfall: inga 
 
Material: Bandspelare, enkäter, papper och kritor, intervjufrågor 
 
Genomförande: Vi har pratat med varje barn enskilt i ett avskilt rum. Enkät bilderna pratade 
vi om innan de fick fylla i dem för att alla skulle ha samma förståelse om vad bilderna 
föreställde. Efter det fick barnen rita streck mellan bildsymbolerna som de tyckte hörde ihop. 
Intervjun spelades in på bandspelare och svaren skrev vi sedan ner. Sist fick barnet rita en 
teckning om vad de trodde att ett ägg innehöll och sedan berättade de för oss vilka delar som 
de ritade.  
 
Reflektioner:  Enkäten ansåg många barn var svår. Vi tror detta beror på att de försökte hitta 
någon logik i hur den var uppbyggd, men de hittade inte en egen lösning. Något barn har till 
exempel bara dragit ett streck från ena sida till den andra utan att ha tittat på bilderna. De 
kunde dra ett streck från ägget till grisen och kunde sedan säga att ägget inte kom från grisen 
då vi frågade. 
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Tillfälle 2  
 
Fakta om kon och mejeriprodukter. 
 
Syfte: Öka barnens kunskaper om kons familj och mjölkning och om mjölkens omvandling 
till grädde och smör. 
 
Bortfall: Inga 
 
Material:  Vattenglas och flirtkulor 
 
Genomförande: Barnen fick berätta vad de visste om kor. Vi berättade fakta om kon (se 
bilaga 4) och tittade i Koboken. Vi illustrerade konkret med hjälp utan ett vattenglas och 
flirtkulor hur grädden flyter upp till ytan i mjölk. 
 
Reflektioner: Väldigt många av barnen hade kunskap om kofamiljens medlemmar. De flesta 
visste att det är från kon som vi får mjölk, men de flesta visste inte var grädden och smöret 
kom ifrån. Detta förvånade oss lite. Genom att visa att grädden flyter upp till ytan tror vi att 
barnen fick en bättre förståelse för mjölkens omvandling. Innan har de inte förstått hur man 
kan få grädde från mjölken eftersom mjölk är ju bara mjölk. Barnen fick en aha-upplevelse. 
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Tillfälle 3  
 
Lära barnen sången ”En bonde i vår by” 
 
Syfte: Öka barnens kunskaper om mjölkens väg från kon till smör. 
 
Bortfall: Inga 
 
Material: Sången ”En bonde i vår by”.  
 
Genomförande: Vi läste sången som en flanosaga med hjälp utav bilder. Sedan sjöng vi den 
några gånger till alla kunde texten. 
 
Reflektioner: Med hjälp utav bilderna kunde barnen lättare lära sig texten. De tyckte att det 
var roligt att lära sig en ny sång och lärde även sina andra kamrater den.  
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Tillfälle 4                                                                                       
 
Kärna smör 
 
Syfte: att ge barnen kunskaper genom praktiskundersökning. 
 
Bortfall: inga 
 
Material: Vispgrädde, glasburkar, djuptallrik, gafflar, salt 
 
Genomförande: Barnen hällde kall vispgrädde i glasburkarna, locken tillslöts och burkarna 
skakades. Tillsammans så hjälpte de till att skaka eftersom det är tungt för små armar. Under 
skakandets gång tittade vi i burkarna för att se om det hade hänt någonting. Barnen fick 
reflektera och diskutera med varandra. Burkarna skakades så länge så att smör och kärnmjölk 
bildades. Kärnmjölken hällde vi ut och smöret lades ner i en djuptallrik för tvättning. När vi 
tvättade smöret använde vi rent vatten och en gaffel som vi mosade smöret med. Vattnet 
behövdes bytas ut tills det var klart (genomskinligt), då hade all kärnmjölk försvunnit och 
smöret var rent. Vi smaksatte smöret med salt. 
 
Reflektioner: Ganska snabbt insåg barnen att det började hända saker i glasburkarna. Barnen 
blev förtjusta i omvandlingen från vispgrädde till smör. 
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Tillfälle 5                                                                                       
 
Slutintervju om kon 
 
Syfte: att få se om kunskapsnivån hos barnen har ökat. 
 
Bortfall: Inga 
 
Material: Bandspelare, intervjufrågor   
 
Genomförande: Slutintervjun gjordes med var och ett barns försäg i ett enskilt rum för att 
svaren skulle utgå från det enskilda barnet. Vi använde oss av bandspelare och skrev sedan 
ner svaren på papper.   
 
Reflektion: Samtliga barn hade fått ökade kunskaper efter temaarbetet om kon. Alla hade 
funnit en förtrogenhet i sitt eget kunskapssökande genom de olika aktiviteterna som de 
deltagit i. 
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Tillfälle 6                                                                                       
 
Berätta fakta om ägget och dess innehåll. 
 
Syfte: Öka barnens kunskap om ägget och dess innehåll. 
 
Bortfall: Tre stycken. 
 
Material: Papper och pennor  
 
Genomförande: Vi berättade om hönan och dess familjemedlemmar och visade sedan ett ägg 
som barnen fick berätta vad de trodde att det innehöll. Därefter ritade vi en skiss på ett ägg 
och dess innehåll. Vi berättade om alla delarna och vad de heter. 
 
Reflektion: Alla var medvetna om att ett ägg innehåller en vita och en gula, men att det fanns 
fler delar hade de ingen aning om. Detta tror vi beror på barnens tidigare erfarenheter, de är ju 
dessa delarna som är tydligas i ett kokat ägg.  



  Bilaga 13   

 
Tillfälle 7                                                                                       
 
Undersöka ett ägg och dess innehåll 
 
Syfte: Att ge barnen kunskaper genom praktiskundersökning. 
 
Bortfall: Tre stycken 
 
Material: Ägg och djup tallrik 
 
Genomförande: Vi började samlingen med att gemensamt komma ihåg vad ett ägg 
innehåller. Därefter fick varje barn varsitt ägg som de fick kläcka i en tallrik. De försökte hitta 
igen alla delarna i ägget. Därefter tog vi fram teckningen som vi gjort på tillfälle 6 och vi gick 
igenom alla delarna och visade dem på det kläckta ägget. 
 
Reflektion: Alla barn tyckte det var jätte roligt att få se äggets alla delar i verkligheten. Aha-
upplevelserna var många och förtjusningen ökade allt eftersom de upptäckte och fann alla 
beståndsdelar, sådant som de nog aldrig tidigare hade reflekterat över eftersom som de inte 
hade någon erfarenhet av det innan. 
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Tillfälle 8                                                                                       
 
Rita en teckning av äggets innehåll och enkät 
 
Syfte: Att få se om kunskapsnivån hos barnen har ökat. 
 
Bortfall: Tre stycken 
 
Material: Enkät, papper och penna. 
 
Genomförande: Barnen genomförde uppgiften en och en i ett enskilt rum. 
 
Reflektion: Analysen av barnens bilder visar att förståelsen av äggets innehåll hade ökat. 
Barnens omdöme har ökat på grund av att de fått öka på sitt kunskapssökande av sinnliga 
upplevelser som de fick när de konkret hade undersökt ägget. Bildernas utveckling tror vi 
beror på att barnen blivit erbjuden många olika kunskapsformer. De olika kunskapsformerna 
har hela tiden samspelat med varandra.  
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