
 

 Insekter och andra hjältar

Ett projekt på Fjädern 20/21 där vi lär känna småkrypen


 som de superhjältar de är, helt oumbärliga för livet på jorden


- Insekter är som våra kompisar för de hjälper oss. 
- Hjältar är som hjälpare



Syfte och mål med projektet 
Att få ökad empati för, 
djupare relation till och 

större kunskap om insekters betydelse 

          Bakgrund


Vi pedagoger diskuterade mycket kring 
klimatförändringarna och miljöhotet 
och började redan under förra året 
prata om att lyfta detta i kommande 
projekt. Inte genom att ge en negativ 
framtidstro utan lyfta vad vi kan göra!

När vi efter sommaren såg intresset 
hos barnen kring sniglar, spindlar och 
insekter som fanns på vår gård 
bestämde vi oss för att ha småkryp och 
insekter som projekt. 

Genom att låta barnen fördjupa sig och 
få en relation till småkryp, ville vi öka 
barnens förståelse för insekternas 
betydelse för vår planet.

              Fokus under året


             Förskolan ska ge varje barn    
förutsättningar för att utveckla:
• en förståelse för samband i naturen och 

för naturens olika kretslopp samt för hur 
människor, natur och samhälle påverkar 
varandra

• en förståelse för hur människor olika val i 
vardagen kan bidra till en hållbar 
utveckling

• förmåga att utforska, beskriva med olika 
uttrycksformer, ställa frågor om och 
samtala om naturvetenskap

• en förståelse för naturvetenskap, kunskap 
om växter och djur..                          
Utdrag ur förskolans läroplan 18

Att projektet mynnar ut i att barnen kan påverka och göra skillnad



 

Våra nya vänner


Barn och pedagoger skaffar ny kunskap om,

 skapar en djupare relation till och 


får en ökad empati för olika småkryp

På olika sätt har vi närmat oss småkryp:

• Undersökt våra fynd med förstoringsglas och mikroskop.

• Funderat och fantiserat kring småkrypens känslor, förmågor och 

vardag. 

• Tittat/läst i faktaböcker 

• Tittat på insektsfilmer

• Ritat av insekter och upptäckter

• Undersökt blommornas pollen mm

Så här låter humlanEn gunga till snäckan



Med digital teknik, förvandlar vi Båtrummet till en värld, 

där upplevelser, undersökande lek blir en del av projektet.

    Småkrypslandet



 

Hur kändes det att vara i 

Småkrypslandet?

Sammanfattning av barnens reflektioner: 
Det rörde sig i kroppen. Det var roligt och spännande! 

Jag hoppade för jag var så glad! 
Det kändes bra där inne. Det var nästan som att få vara ifred där inne.

Det var skönt och tyst. Det var jätteskönt.  
Det var jättelugn. 

Det kändes som det var riktiga myror.

Det kändes jätteroligt!  
Mysigt! 
Myrorna såg lite läskiga ut för de hade såna här tänder. 

Det kändes lite konstigt men bra.  
Först trodde jag att det var riktiga myror och insekter, då var det lite läskigt för de var 
så stora.  
Det var så skönt.  
Spännande! Jag var lite rädd för myrorna och nyckelpigan, för de var så stora.  
Det kändes som vi var ute själva när det var natt.  
Lite läskigt! 

Vi pedagoger valde att från början låta barnen, i smågrupper, uppleva den digitala 
världen, utan att ställa frågor och ge utmaningar. Istället filmade vi deras möte med 
denna miljö. I efterhand tittade barnen en och en tillsammans med en pedagog på 
filmen och reflekterade och satte ord på sin upplevelse.

Jag har ritat hur det var i Smålrypsvärlden.

 Det var natur-likt där och jättemycket grönt. Det kröp spindlar och myror där. 
Det kändes som på riktigt, fast det var som en film på väggen”



 

Att rita en tanke


För att få barnen att reflektera över och fördjupa sina 
tankar ”ger vi tillbaka” barnens egna funderingar om 

småkryp och ber dem rita och förklara mer

Även om utmaningen är den samma, så är innehållet olika. Ibland kan det 
handla om insekternas kommunikation, andra gånger om känslor eller frågor 
och teorier som barnen ställer sig. Självklart har barnen även fördjupat sin 
förståelse för hur viktiga våra insekts-hjältar är för oss människor. 

”Bina kan hämta äpplen med sina stickare 
(gadden). De är jättestora som orkar bära ett stort 
äpple. Sen flyger de iväg med äpplet till sin familj. 
De säger Bzzz när det pratar med varandra. Det 
betyder: Kom nu, matdags. Vi kommer!

”Jag har ritat en humla. Det är samma humla som flyger till 
olika blommor. Pilen visar att den flyger dit, dit och sen till 
sista blomman. Den försöker hitta pollen. Och när den flyger 
till nästa blomma ramlar pollen av och då blir det fler och fler 
och fler blommor”

Hur kan flugor gå på väggen utan att ramla ner?

”Doms fötter är framåt och de har nog klor och 
nått klistrigt på fötterna. Deras vingar hjälper nog 
också till”



 
 

”Bimamman vinkar med vingarna när barnen ska 
komma. När de ska äta visar mamman med 
munnen att de ska äta och gör ät-ljud. En bebis 
har inte kommit ut från ägget än. Den ligger i 
ägget och gör sovljud”

”Jag ritade en humla som tog pollen från en blomma sen ramla de av 
på en annan blomma och blir en ny blomma. I äppelträdet har humlan 
också varit och det blev äpplen.”

”Bina pratar inte som oss, de pratar med olika ljud. I 
bikupan säger drottningen:” Bebisarna och ungarna 
behöver mat så de blir stora”. Ett annat ljud betyder:- ”Vi 
behöver jättemycket mat så vi inte dör”,  ”ÄÄÄ betyder : 
Hjälp oss att mata bebisarna”



                              Analys


Genom att göra ett val att jobba med småkryp, istället för till exempel 
”Savannens djur,” fick barnen projektet i sin närhet. På gården, på utflykter,    

på vägen hem kunde barnen se humlor, nyckelpigor, myror…Småkrypen kunde 
vara med i barnens lek. Tillexempel samlade barnen myror och snäckor på 
gården som de lekte med och pysslade om och fick på detta sätt en naturlig 
relation till dessa.

Detta projekt har även lyft känslor, omsorg och empati. I början av projektet 
inventera pedagogerna barnens erfarenhet kring småkryp och insekter. Vi 
observerade att barnen hade olika förhållningssätt, känslor och funderingar 
kring småkryp. Allt från rädsla till fascination. Nu i slutet inser vi att trots rädsla 
för småkryp kan man få en förståelse för deras betydelse.


Småkrypsvärlden: 
Pedagogerna valde att iordningställa upplevelserummet utan barnens vetskap.  
Barnen fick på så sätt, 2-3 i taget, uppleva småkrypsvärlden för första gången 
med nya ögon och öppna sinnen. För att inte störa deras upplevelse med frågor 
och samtal, filmades deras första möte med småkrypsvärlden, för att barnen i 
efterhand, med filmens hjälp, skulle kunna reflektera och sätta ord på ur det 
kändes att gå in i en ”ny värld”.

-  Skönt och tyst. Jättelugnt! 
- Lite läskigt. Först trodde jag att det var riktiga myror, fast de var så stora! 
- Det var så spännande och så roligt! 

Vi pedagoger valde att skapa denna miljö med digital teknik, för att hålla 
projektet vid liv även under vintern, trots att naturen är i vila. Genom filmer och 
bilder som projicerades på väggarna, kunde barnen komma nära, upptäcka nya 
saker och se detaljer som är svåra att se i verkligheten. Att hitta bra filmer för 
vårt syfte, var inte så lätt och tog mycket tid men var värt besväret. 

Miljön och olika rekvisita, som barnen fick i uppdrag att tillverka, för att klä ut sig 
till insekter, gav möjlighet till drama och lek. Med hjälp av sin fantasi och genom 
att interagera med filmerna, lekte barnen att de var olika småkryp och levde sig 
in i småkrypens förmågor och dilemman.

Att vi förvandlade ”båtrummet” till en småkrypsvärld medförde också att 
projektet fanns med under hela dagen i den ”fria leken”.

Genom att vi pedagoger förändrade småkrypsvärlden under projektets gång 
med olika filmer, kunde vi pedagoger lägga till olika ”språk” som vi ville fokusera 
på i projektet, exempelvis insekternas ljud och  kommunikation. 

Även färger och stafflier, papper och pennor, ficklampor, förstoringsglas…
användes i rummet för att få barnen upptäcka, uttrycka och uppleva nya saker. 




Utforskande: 
 Även i vårt naturrum har småkryp varit i fokus. Vi pedagoger har haft som 
mål att det ska vara en ”levande miljö”, där barnen under hela dagen, med 
hjälp av utforskande verktyg och material givits möjlighet att vara 
självständiga i sitt utforskande.

Där har vi sett barnen inspirerats av varandra och nya möte har skett mellan 
barnen.

Det digitala mikroskåpet har varit flitigt använt. I det har barnen kunnat 
undersöka de småkryp vi hittat på gården och i skogen. Under året har vi 
även sparat döda insekterna vi hittat ( och som många gånger är lättare att 
titta närmare på än levande insekter som inte ”ligger still”). I mikroskåpet 
kunde barnen se blommornas pollen tydligt och kunde förstå sambandet 
mellan insekter och pollinering bättre. 


Reflektion: 
Vi, Pedagogerna, tycker det är viktigt att reflektera med barnen kring deras 
upptäckter, teorier och funderingar, som uppstår vid undervisningstillfällena 
och ibland i fria leken. På så sätt blir det barnen som hamnar i fokus och 
deras tankar och görande som driver projektet framåt.

Genom att rita sina tankar befäster och fördjupar barnen sina lärdomar och 
får syn på sitt eget lärande.

Vi upplever att barnen, på olika sätt, nått pedagogernas mål med projektet, 
att barnens skulle få större empati och ökad förståelse för insekter och 
andra småkryp.


Corona: 
När vi tittar tillbaka på utbildningsåret kan vi konstatera att projektet många 
gånger fått stå tillbaka på grund av personalbrist, då vi fått planerat om till 
andra aktiviteter som inte är så personalkrävande. Att få en bra organisation 
kring restriktionerna har tagit tid från det pedagogiska arbetet. Även barnen 
har haft längre och fler sjukdomsfrånvaro på grund av restriktionerna som 
rått. Det har gjort att vi ibland har tappat kontinuiteten i projektet. 

Även pedagogernas reflektioner och pedagogiskt handledning har blivit 
inställt och flyttas fram. Detta har också påverkat projektarbetet.



