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Sammanfattning

Denna rapport är en del i ett självständigt arbete där en pedagogisk produkt utformats för 
Evolutionsmuseet i Uppsala och är även en del i projektet ”Kulturarvet som högskolepedagogisk 
resurs vid Uppsala universitet”.

Produkten kommer att ingå i Evolutionsmuseets utställning Svensk fauna och behandlar 
skalbaggar som nedbrytare på markytan i naturen. Produkten består av ett informationsblad skrivet 
som en berättelse och ett tittskåp. För att undersöka behovet av samt utvärdera vår produkt har vi 
använt oss av semi-strukturerad intervju och deltagande observation som metod.

Vi har inte funnit någon liknande produkt under vår omvärldsanalys vilket tyder på att området är 
outforskat. Utifrån omvärldsanalysen anser vi att vår produkt tillför nytt material till 
Evolutionsmuseet som även teoretiskt kan anammas av andra museer.
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1. Inledning

Evolutionsmuseet öppnade år 1999 och är en del av Evolutionsbiologiskt centrum (EBC). 
Grunden för Evolutionsmuseets samlingar lades från privata donationer, så kallade naturalier, redan 
från 1600-talet och framåt. De som bidragit till uppbyggandet av Evolutionsmuseets samlingar är 
bland annat Carl Von Linné, Carl Peter Thunberg och drottning Lovisa Ulrika. Museet innehar mer 
än 5 miljoner föremål, av dessa finns endast en mindre del att beskåda i utställningarna 
(Evolutionsmuseet, 2011).

Vi vill genom att utveckla och använda Evolutionsmuseets insektsutställning som språngbräda 
öka barns intresse och kunskap kring ämnet naturkunskap med inriktning ekosystemet-
nedbrytningsprocessen i marken. Detta är relevant då vi inte har funnit vare sig tidigare forskning 
eller liknande produkter kring vår ämnesinriktning, samt att Evolutionsmuseets insektsutställning i 
dagsläget är begränsad.

Evolutionsmuseets naturhistoriska miljö används som en naturlig inramning för produkten då 
museets visningar bidrar till barns naturvetenskapliga lärande. Genom produkten lär sig barn om  
”[...]samband i naturen, [...], djur samt [...]fysikaliska fenomen” (Lpfö98, 2010, s.10).

Att barn tillägnar sig nya begrepp är ett annat utav Läroplanen för förskolans mål som 
utformningen av informationsbladet utgått ifrån gällande att ”[...]barn tillägnar sig och nyanserar 
innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (Lpfö98, 2010, 
s.10). I berättelsen förklaras begreppen i ett naturvetenskapligt sammanhang på en barnanpassad 
nivå.

Produkten görs inom ramen för projektet ”Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid 
Uppsala universitet” vars syfte är att öka användningen av Uppsala universitets kulturarv.

1.1. Syfte

Vårt syfte med arbetet är att skapa en pedagogisk produkt om skalbaggar och deras del i 
ekosystemet på markytan, med avsikt att lära förskolebarn om hur skalbaggar bidrar till 
nedbrytningsprocessen i naturen. Produkten är tänkt att användas av museipedagoger vid 
Evolutionsmuseet i Uppsala.

1.2. Arbetsfördelning

Under arbetets gång har vi kontinuerligt arbetat tillsammans under såväl skrivandet av rapporten 
som produktutvecklingen. Det har varit viktigt för oss att vi gemensamt ansvarat för 
arbetsprocessen, men vi har delat upp rapporten i ansvarsområden som listas nedan. De kapitel som 
inte nämns har vi skrivit tillsammans.

Kristin Aderlind: Metod-intervju, Omvärldsanalys - Evolutionsmuseet Uppsala, Omvärldsanalys - 
Andra svenska naturhistoriska museer, intervju med museipedagog A och B, intervju med 
förskollärare.
Emma Wiberg: Metod-deltagande observation, Omvärldsanalys - Naturhistoriska museer 
utomlands, Omvärldsanalys - Annat material, intervju med museipedagog A, deltagande 
observation.
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2. Metod

För att undersöka behovet av produkten och utveckla den, samt för att utvärdera produkten, har vi 
valt semi-strukturerad intervju och deltagande observation som metod.

2.1. Semi-strukturerade intervjuer

I strukturerade intervjuer används strukturerade frågor med i förväg graderade svarsalternativ. 
Under strukturerade intervjuer markeras det svarsalternativ som respondenten anger och sedan 
avkodas dessa (Bell, 2006, s.159-161). Vid ostrukturerade intervjuer ställs förberedda frågor men 
till skillnad mot strukturerade intervjuer ges respondenten här mer utrymme att prata fritt kring 
frågornas ämnesområden (Bell, 2006, s.161-162). Enligt Bells (2006, s.159-162) instruktioner är 
den intervjumetod vi utgått ifrån en blandning av strukturerad intervju och ostrukturerad intervju, 
vilket då blir semi-strukturerad intervju. Det blir en blandning mellan de två intervjumetoderna då 
våra intervjufrågor utgår från strukturerade frågeställningar men utan graderade svarsalternativ. 
Respondenterna har under intervjuerna pratat fritt kring frågorna och följdfrågor ställdes till 
respondenternas svar.

Att använda sig av intervjuer ger en närmre kontakt med respondenten och kan därmed ge en mer 
fördjupad bild av det undersökningsområde som valts. Till skillnad från en enkät är det i en intervju 
möjligt att ställa följdfrågor för att utveckla och fördjupa respondentens svar (Bell, 2006, s.158). I 
kontakten med Evolutionsmuseet intervjuades två museipedagoger som i övrig text benämns 
museipedagog A och museipedagog B. Utformandet av intervjufrågorna utgick från Bells fyra 
huvudregler att inte ställa ledande frågor, inte ha outtalade förutsättningar, inte ställa värderande 
frågor och att endast ställa en fråga i taget (2006, s.159).

För att få en inblick över huruvida vår produktidé kan bidra till museets utställning av insekter 
genomfördes tidigt en första semi-strukturerad intervju med museipedagog A. Emma Wiberg var 
intervjuledare vid detta intervjutillfälle som genomfördes i ett arbetsrum på Evolutionsbiologiskt 
Centrum (EBC) (se bilaga A).

För att få synpunkter på prototypens användarvänlighet genomförde Kristin Aderlind en andra 
semi-strukturerad intervju med museipedagog A och museipedagog B. Intervjun var en del i 
produktutvecklingsprocessen och ett arbetsrum på EBC nyttjades även denna gång (se bilaga B). 
Båda intervjuerna spelades in och allt material transkriberades ordagrant på dator.

Eftersom produkten kommer att vara en del i visningarna för förskolebarn intervjuades även en 
förskollärare i 40-års åldern om användarvänligheten. Hen arbetar i Uppsala kommun och har varit 
yrkesverksam förskollärare i 12 år. Kristin Aderlind hade huvudansvaret för denna semi-
strukturerade intervju som utfördes på förskollärarens arbetsplats (se bilaga B). Intervjun spelades 
in och transkriberades ordagrant på dator.

2.2. Deltagande observation

Under deltagande observationer lyssnar, frågar och observerar forskaren deltagarna i deras vardag 
under en bestämd tidsperiod (Bell, 2006, s.189-190). Inför en observation är det viktigt att i förväg 
bestämma sig för vilken information som ska hämtas in, vad som ska observeras och varför 
observation som metod är relevant för datainsamlingen. Det är även viktigt att vid en observation 
tänka på människors olika uppfattning av det som sägs och görs och att detta påverkar 
observationerna (Bell, 2006, s.187).

Då produkten riktar sig mot barn var det viktigt för oss att låta barn utvärdera prototypen i en 
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välbekant miljö. Därför genomfördes en deltagande observation under ett tillfälle med tre barn i 
ålder 4-5 år på en förskola i Uppsala kommun. Emma Wiberg läste upp tittskåpets tillhörande 
informationsblad om skalbaggar och ekosystemet och instruerade barnen i att förflytta 
skalbaggarna. Efter uppläsningen av informationsbladet fick barnen undersöka tittskåpet på egen 
hand där de gav sina tankar och idéer om textens och tittskåpets utformning. Under tiden som 
barnen undersökte tittskåpet förde Kristin Aderlind anteckningar över barnens kommentarer. Vid 
behov ställdes även följdfrågor till kommentarerna för att få barnen att utveckla sina tankar.

2.3. Etiska aspekter

Inför de semi-strukturerade intervjuerna samt deltagande observationen lämnades 
medgivandeblanketter ut till museipedagoger, förskollärare och vårdnadshavare (se bilaga C, D, E). 
I medgivandeblanketten informerades deltagarna om arbetets syfte och Vetenskapsrådets etiska 
riktlinjer för individskyddskrav. Detta krav åskådliggörs genom fyra huvudkrav; samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Medgivandeblanketterna samlades in underskrivna vid respektive semi-strukturerade intervju 
samt vid deltagande observationen. Genom att signera blanketterna gav deltagarna sitt samtycke till 
att medverka och de visade att de var införstådda i att deltagandet var frivilligt. De blev informerade
om att deltagandet är anonymt och att inga utomstående kan ta del av insamlat material som endast 
används för produktutvecklingen (Vetenskapsrådet, 2014, s.6-14).

3. Omvärldsanalys

I detta kapitel behandlas tillgången av pedagogiskt material på naturhistoriska museer inom Sverige
och utomlands, tidigare forskning samt annat material om ekosystem och nedbrytningsprocessen i 
marken.

3.1. Evolutionsmuseet Uppsala

Då vår produkt är tänkt att riktas mot Evolutionsmuseet börjar analysen på deras hemsida.
Det pedagogiska material som finns för förskola är tidspromenaden och tidslådan samt 
specialanpassade visningar för förskolebarn.

Tidspromenaden tar upp viktiga geologiska och biologiska händelser ur jordens historia. 
Händelserna illustreras genom att barnen går ett visst antal steg och placerar ut en skylt för varje 
händelse utmed en tidslinje. Tidspromenaden ger på ett illustrativt sätt en förståelse för tidsspannet 
mellan jordens uppkomst och istidens slut. Till tidspromenaden finns en handledning med 
stödpunkter för pedagogen samt skyltar att ladda ner från hemsidan (Evolutionsmuseet, 2015a).

Tidslådan är ett pedagogiskt material som går att köpa in till skolan eller förskolan. Innehållet i 
lådan består av ett tidsband om jordens och livets historia, modeller av dinosaurier och några 
vanliga mineraler och bergarter. Hemsidan ger en kort beskrivning av innehållet i tidslådan men 
eftersom den endast går att köpa kan vi inte bedöma produkten (Evolutionsmuseet, 2015b).

Förskolevisningar är kortare än vanliga visningar och ligger på 20 minuter. Visningarna är 
interaktiva med högst 10 barn i visningsgruppen. Evolutionsmuseet har just nu fyra temavisningar; 
Möt våra dinosaurier, Jordens byggstenar, Djuren omkring oss samt Havet är djupt. Varje tema har 
en kort tillhörande beskrivning av visningarnas innehåll, men saknar på hemsidan en pedagogisk 
inramning (Evolutionsmuseet, 2015c). På hemsidan återfinns ingen information kring ekosystemet.
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Vid ett informellt möte med två museiintendenter framkom det att den insektssamling av Carl 
Peter Thunberg som finns länkad på hemsidan inte är öppen för allmänheten. Insektssamlingen 
bevaras i Evolutionsmuseets källare och visas endast upp vid efterfrågan i forskningssyfte. En 
mindre del av insektssamlingen finns dock under utställningen Svensk fauna. Museiintendenterna 
gav oss efter mötet en rundtur i museets utställning Svensk fauna där vi fick se den mindre 
utställningen av insekter från deras slutna insektssamling. Som besökare utan guide blir det dock 
bara insekter ”utan innehåll” på grund av att insekterna sitter uppnålade i lådor bakom glasmontrar 
med små svårlästa namnlappar. Det framkom dock under ett informellt möte med en museipedagog 
att denna insektsutställning inte ingår i visningar av Svensk fauna.

Utöver analysen av hemsidan har vi även deltagit vid en förskolevisning av Havet är djupt då 
insektsutställningen inte berörs under förskolevisningar. Denna visning beskrivs utförligare under 
kapitel 5.1. Vi har även samlat information genom informella möten och semi-strukturerade 
intervjuer (se kapitel 2.1).

3.2. Andra svenska naturhistoriska museer

Förutom Evolutionsmuseet finns det två andra naturhistoriska museer i Sverige belägna i Göteborg 
och Stockholm.

På Göteborgs Naturhistoriska Museums hemsida finns det lektionsbeskrivningar av guidade 
lektioner för barn från fyra år som heter Upptäck slottsskogen och Vilda djur i Sverige.
Upptäck slottsskogen ger barnen en möjlighet att bekanta sig med stadens natur, vilka djur som 
finns i staden och hur man känner igen och upptäcker dem (Göteborgs Naturhistoriska Museum, 
2015a). Vilda djur i Sverige tar upp djurens levnadssätt och på vilket sätt de är anpassade till deras 
levnadsmiljö (Göteborgs Naturhistoriska Museum, 2015b).

På hemsidan finns det även en lektion vid namn Önskedjuret för barn i ålder fyra år där lektionen 
byggs upp utifrån en förskolas önskemål, vilket teoretiskt sett då kan handla om ekosystem och 
skalbaggar (Göteborgs Naturhistoriska Museum, 2015c). Samtliga lektioner länkar vidare till 
”hämta studiematerial” där man kan ladda hem häftet Liv i löv. Häftet berör bland annat fakta kring 
nedbrytande insekter av varierande arter i svartvitt format. I Liv i löv finns det kunskapsmål 
uppsatta av museet som bland annat berör artbenämning och nedbrytares roll i näringens kretslopp 
(Andersson, 2008).

Vid en genomgång av Naturhistoriska riksmuseets hemsida framkom det att deras material till 
största del riktar sig mot förskoleklass och uppåt. Under rubriken Natur i Sverige kan man ta del av 
fakta kring djur, däribland insekter, i de tillhörande utställningstexterna. I Natur i Sverige ges kort 
fakta om nedbrytare och deras del i växtnäringens kretslopp (Bern, 2013). Texten är skriven på ett 
sätt som gör att, vad vi tror, barn enkelt kan förstå om någon läser åt barnen.

Det enda material riktat mot förskolan var Arbetsuppgifter förskola, ett A4 innehållande 
frågeställningar så som ”Har djuret päls, fjädrar eller fjäll?” (Naturhistoriska riksmuseet, 2015).
 Materialet innehåller inte några instruktioner och det är därför svårt att få insikt i tankar bakom det 
pedagogiska materialet.

3.3. Naturhistoriska museer utomlands

Vi valde även att vända blicken utomlands för att få en inblick i hur naturhistoriska museer i andra 
länder arbetar mot förskolor. Blicken vändes av språkmässiga skäl mot Natural History Museum i 
London och Naturhistorisk museum i Oslo.

En navigering på hemsidan för Natural History Museum gav resultatet Storytelling with puppets 
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och Kids only. Den förstnämnda använder sig av dockföreställningar av välbekanta sagor som 
läromedel för att utforska naturvetenskap. Föreställningarna har en utgångspunkt i den engelska 
skolans läroplansmål kring exempelvis matematik och språkförståelse (Natural History Museum, 
2015a). Eftersom det är föreställningar kan vi inte få en inblick i huruvida de lever upp till 
utforskandet av naturkunskap.

Via fliken Kids only- Life kom vi till sidan Life when you´re small innehållande en liten faktaruta 
om insekters del i ekosystemet samt kort fakta om bin, kackerlackor och fjärilar. Texterna är skrivna
på ett språk anpassat för barn och är till för att ge dem kunskap och förståelse för ovannämnda 
djurarter. Informationsrutan kring ekosystemet kunde vara mer utförlig och har ingen anknytning 
till texterna om fjärilen, kackerlackan eller biet (Natural History Museum, 2015b).

Hemsidan för Naturhistorisk museum i Oslo tillhandahåller material om djur och natur. Vi hittade 
undervisningsupplägget Næringskjeder för barn i årskurs 5-7 som behandlar djurs näringskedjor 
och ekosystemet de ingår i. Aktiviteten leds av en museipedagog vilket visar på att det finns en 
pedagogisk tanke bakom upplägget. Vi hittade tyvärr ingen utförligare information kring detta 
upplägg och ej heller material mot förskola (Naturhistorisk museum, 2015).

3.4. Annat material

Då Utbildningsradion är känd för sina utbildningsprogram valde vi att undersöka om hemsidan 
innehöll relevanta program gällande vårt ämnesområde. Här fann vi programserien Karl-Astrids 
vänner där varje avsnitt ger en snabb insyn i småkrypens liv, till exempel avsnittet om gråsuggan 
(Utbildningsradion, 2009). Programseriens avsnitt är pedagogiskt upplagda med en tydlig 
berättarröst som ur ett småkryps perspektiv ger barn en förståelse för berörda småkryps livsmiljö.
Inte heller på denna hemsida lyckades vi hitta något samband mellan skalbaggar och ekosystemet.

Vid en sökning av barnböcker kring ämnet hittade vi boken Kalas i komockan. Boken tar på ett 
lättförståeligt sätt upp hur insekter och andra djur drar nytta av komockan. En del insekter lägger 
ägg, några äter av komockan, medan andra själva blir till mat åt större djur. Under markytan stöter 
vi på masken vars matsmältning omvandlar komockan till ny, näringsrik jord åt växterna (Källander
& Helldorff, 2014). Boken är upplagd med tydliga bilder och korta texter på varje sida vilket gör 
den enkel att följa med i för barn.

3.5. Tidigare forskning

Utbudet av barnböcker och tidigare forskning kring undervisning/arbete om ekosystem och 
skalbaggar med förskolebarn är begränsat. Efterforskningen gav arbeten om hållbar utveckling, till 
exempel doktorsavhandlingen Förskola för hållbar utveckling: förutsättningar för barns utveckling 
av handlingskompetens för hållbar utveckling. Doktorsavhandlingen fokuserar på kritiska åtgärder 
kring hållbar utveckling och hur dessa är praktiskt genomförbara i förskolan (Hedefalk, 2014).

Efterforskningen gav även två arbeten kring undersökningar av barns tankar kring nedbrytning.
Författaren till Femåringars föreställningar om nedbrytningsprocessen – och om deras pedagoger 
påverkat dessa undersökte genom intervjuer barns föreställningar om nedbrytningsprocessen av ett 
äpple. En annan utgångspunkt i arbetet var att se hur pedagogernas inställning till att arbeta med 
nedbrytningsprocessen i förskolan påverkat barnens föreställningar (Hjalmarsson, 2008).

Även i Vart tar löven vägen? 6-7 åringars tankar om ekologiska processer ligger fokus på barns 
föreställningar kring nedbrytningsprocessen, i detta fall av löv. Undersökningen visar att 
nedbrytningsprocessen är svår att förstå och att barnens föreställningar påverkas av deras tidigare 
erfarenheter i vardagen (Hultén & Olsson, 2007).
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Eftersom vi riktar oss mot museets utställning har vi läst Berit Ljungs doktorsavhandling 
Museipedagogik och erfarande. Den fokuserar på besökarnas upplevelser i samband med en 
utställning samt museipedagogernas syn på museipedagogik (Ljung, 2009).

3.6. Sammanfattning omvärldsanalys

Det vi upptäckte var att samtliga museer till största del riktar sig mot skolverksamhet, förskoleklass 
och uppåt och i låg eller ingen utsträckning mot förskoleåldrar 1-5år. Vi fann inga liknande 
produkter som riktar sig mot vårt ämnesområde och förskolebarn på museerna, vilket gör att vår 
produkt både informationsmässigt och praktiskt tillför något nytt. Informationsbladet och tittskåpet 
blir ett nytt inslag i utställningen Svensk fauna där insektsmontrarna i dagsläget inte inkluderas i 
visningarna. Som författarna till texterna Femåringars föreställningar om nedbrytningsprocessen – 
och om deras pedagoger påverkat dessa och Vart tar löven vägen? 6-7 åringars tankar om 
ekologiska processer beskriver, är nedbrytningsprocessen svår för barn att förstå. Vi hoppas därför 
även att genom produkten öka barns medvetenhet om skalbaggars del i nedbrytningen i 
ekosystemet.

4. Teoretiskt perspektiv

Produkten bygger på ett samspel mellan såväl tittskåpet och informationsbladet samt barn-barn och 
barn-vuxna. Därför utgick vi från ett sociokulturellt perspektiv på lärande då det inom det 
sociokulturella finns en syn på att lärandet sker i samspel med andra, så kallade medaktörer (Säljö, 
2000, s.66). Det är i interaktionen och samarbetet mellan medaktörerna som grunden för lärande 
läggs (Gjems, 2011, s.20). I vårt fall är medaktörerna museipedagogerna, förskolepedagogerna samt
barnen. Samspelet sker genom att museipedagoger eller förskollärare läser upp informationsbladet 
för barnen som i sin tur interagerar med tittskåpet och den vuxne. Det blir även ett samspel mellan 
barnen i interaktionen med tittskåpet. En central länk i samspelet mellan medaktörerna är det talade 
och det skrivna språket som inom det sociokulturella perspektivet kallas för artefakt.

Det finns två typer av artefakter inom det sociokulturella perspektivet, intellektuella/språkliga och
fysiska och i vårt fall är tittskåpet den fysiska artefakten (Säljö, 2000, s.81). Dessa artefakter 
medierar (förmedlar) kunskap om omvärlden i interaktionen mellan människor (Gjems, 2011, s.21).
Språk i alla dess former är en viktig intellektuell artefakt för att kommunicera och förmedla 
kunskap i sociala sammanhang (Gjems, 2011, s.33). Språket synliggörs i första hand i vår produkt 
genom informationsbladet där kunskap förmedlas till barnen genom en berättelse.

Vi tänker även att tittskåpet och informationsbladet kan leda till fortsatt dialog mellan 
medaktörerna kring produktens innehåll, där barnen sedan förankrar kunskapen i tanken. Språket är 
ett centralt redskap i människors lärandeprocess såväl i samtal med andra personer som med sig 
själv i form av inre tal (Gjems, 2011, s.21; Säljö, 2000, s.107). Enligt Vygotskij inhämtas erfarenhet 
på två plan, det yttre interaktiva planet och det inre mentala planet. Språkligt lärande sker på samma
sätt, först i interaktion mellan människor och sedan som tänkandet inom människan. Enligt 
Vygotskij är språket tänkandets redskap och grundläggande i barns lärande och utveckling. På det 
yttre interaktiva planet tar barn till sig orden, men det är i tänkandet som ordet ges mening och där 
skapas också en mental bild av ordet (Gjems, 2011, s.34-35).

Till skillnad från ett samtal sker kommunikationen mellan skriven text och läsaren utifrån läsarens
tolkning av de skrivna orden. Då det skrivna ordet är en envägskommunikation utan de fördelar det 
talade ordet besitter i form av gester och mimik, måste textens budskap framgå genom ordval och 
exempelvis bilder (Säljö, 2000, s.191).

9



5. Centrala begrepp

5.1. Ekosystem

Idén om ett ekosystem myntades första gången 1877 av Forbes och Mobius. De uppgav att studier 
om ekologi skulle innefatta växter, djur och deras fysiska omgivning. Det var dock Tansley som 
utifrån denna idé föreslog termen ekosystem. Djuren, växterna och den fysiska omgivning som 
interagerar inom ett definierat utrymme är enligt Tansley ett ekosystem. Beroende på vad som 
studeras kan ett ekosystem variera i storlek (Mackenzie, Ball & Virdee, 1998, s.170).

Solljus är källan till all näring i ett ekosystem, växterna binder näring i fotosyntesen och näringen 
cirkulerar i sin tur via växt- och djurätarna till nedbrytarna som återför näringen till växterna 
(Pleijel, 2013, s.36).

5.2. Nedbrytare

De organismer som bryter ner död, organisk substans kallas för nedbrytare. Denna grupp innefattar 
såväl bakterier och svampar som andra marklevande djur, exempelvis skalbaggar (Pleijel, 2013, 
s.28; Hjorth, 2003, s.256). När nedbrytarna äter av den döda organiska substansen frigörs de 
mineralnäringsämnen som ännu finns bundna i exempelvis ett löv. Dessa mineralnäringsämnen 
återförs därmed till växterna som tar upp det nya näringstillskottet via sina rötter (Pleijel, 2013, 
s.28).

6. Produktutvecklingsprocess

I detta avsnitt beskriver vi den process som har tagit oss från idé till produkt. Vi beskriver först 
utvecklingsfasen, därefter prototypen, utvärdering och förändringar av produkten och kapitlet 
avslutas med konstruktionen av tittskåpet.

6.1. Utvecklingsfasen

Idén till att utveckla en produkt om insekter och ekosystem fick vi vid ett besök på 
Evolutionsmuseets hemsida. Vi hittade där en länk till museets katalogiserade insektssamling av 
Carl Peter Thunberg innehållande insekternas latinska namn. Denna insektssamling väckte vårt 
intresse och vi ville veta mer om hur museet använder insektssamlingen. Vid det första 
handledningsmötet tipsade Cecilia Rodéhn om två museiintendenter rörande insektssamlingen. 
Under ett informellt möte med museiintendenterna visade sig insektssamlingen vara icke offentlig. 
Eftersom vår produkt ska vara ett komplement till museets utställning om insekter, slussades vi 
vidare till en museipedagog.

Tanken att göra ett tittskåp om skalbaggarna som nedbrytare i ekosystemet på marken rotar sig i 
de erfarenheter vi samlat från förskoleverksamhet. Det vi upplevt är att insekter över lag ges lite 
utrymme i aktiviteter med barngrupp och därför vill vi belysa deras viktiga del i naturens 
ekosystem. Vi insåg tidigt att gruppen insekter är för omfattande och valde att begränsa arbetet till 
att enbart beröra skalbaggar som det annars talas väldigt lite om.

För att på ett pedagogiskt sätt beskriva skalbaggarnas del i ekosystemet för barn valde vi att även 
göra ett informationsblad i form av en berättelse. Att skriva i berättande form relaterar till barns 
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vardagserfarenheter av sagor i förskolan (Rudnert, 2010, s.179). Då det skrivna ordet är en 
envägskommunikation, utan de fördelar det talade ordet besitter i form av gester och mimik, måste 
textens budskap därför framgå genom ordval och exempelvis bilder (Säljö, 2000, s.191). Under 
utformandet av informationsbladet var vi därför noga med ordval anpassade för barn och att med 
hjälp av verklighetstrogna bilder på skalbaggarna i berättelsen synliggöra vem som pratar.

Genom informella samtal samt en första intervju (se bilaga A) med museipedagog A undersöktes 
behovet av vår produktidé och hur produkten kan inkluderas i den befintliga insektsutställningen. 
För att få veta hur insekterna presenteras i utställningen Svensk fauna samt hur en förskolevisning 
läggs upp önskade vi även att få delta under en visning. Under intervjun framkom det dock att 
insekterna inte berörs under visningar. Därför deltog vi istället vid en visning för förskolebarn av 
utställningen Havet är djupt med museipedagog B. Museipedagogen pratade om de olika 
havslevande djuren som finns konserverade i montrarna. Till sin hjälp använde hen färgbilder på 
respektive djur för att visa hur de ser ut i sin naturliga miljö, då de konserverade djuren har tappat 
all sin färg. Genom att medverka under denna visning fick vi en inblick i hur förskolevisningar 
läggs upp.

6.2. Prototyp

Efter begränsningen från insekter till skalbaggar valdes tre arter ut baserat på deras föda; as. 
ruttnande växter samt avföring. Urvalet utifrån föda grundades i att vi vill täcka in stora delar av 
den materia som skalbaggarna bryter ned i förnan (Weidow, 1998, s.134). Arterna som representeras
i tittskåpet är rödsköldad asbagge (Oiceoptoma thoracica), kortvinge (Omalium rivulare) och 
fälttordyvel (Geotrupes stercorarius) (Sangild & Elmquist, 2007, s.84 och 86; Read, 2014, s.151).

6.2.1. Tittskåp

Tittskåpet skissades upp för att ge oss en överblick av designen. De aspekter som togs i beaktande 
var storlek, djup, frontmaterial, material för skalbaggarna och födan samt deras placering. Medan vi
skissade kom vi också fram till att göra det interaktivt där skalbaggarna går att förflytta med hjälp 
av spakar. Genom att förflytta skalbaggarna ges de mer liv och barnen får delta aktivt i berättelsen.

När vi var nöjda med skissen påbörjades byggandet av prototypen. Vid val av material behövde vi 
tänka på hållfasthet och användarvänlighet. Skåpet utgjordes av en kartong med måtten 
30x40x12cm och en fastlimmad markyta av kartong i mitten av skåpet för hållfastheten. Dekoren 
hölls enkel med målad bakgrund och en plan markyta utan växtlighet.

Skalbaggarna skulpterades i lera och målades naturtrogna för att matcha bilderna i 
informationsbladet. Spakarna bakades in i skalbaggarnas kroppar för fäste och stabilitet.
Genom att färgkoda spakarnas knoppar särskiljdes skalbaggarna åt och kopplingen till berättelsen 
tydliggjordes. Vi behöll det döda djuret grått (lerans naturliga färg) för att inte lägga fokus på vad 
för slags djur det kunde vara. Anledningen till detta var att inte skapa diskussioner kring döden då 
det inte ingår i vårt syfte. Lövet och avföringen målades bruna, lövet för att visa på att det börjat 
förmultna och avföringen för att det är dess naturliga färg. Frontmaterialet bestod av en 
genomskinlig vaxduk med skåror att dra skalbaggarna i (se bilaga G). Säljö (2000, s.81) beskriver 
fysiska artefakter som används inom det sociokulturella perspektivet. I vår produkt används 
tittskåpet som en fysisk artefakt till att tolka berättelsen i informationsbladet.
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6.2.2. Informationsblad

Det tillhörande informationsbladet är skrivet i berättande form där vi överfört barnanpassat talspråk 
till skriftspråk (se bilaga H). Textstyckena är uppbyggda med enkla, korta meningar där 
skalbaggarna själva för berättelsen framåt (Eriksen Hagtvet, 2004, s.111). Inom det sociokulturella 
perspektivet är såväl talat som skrivet språk en viktig intellektuell artefakt för att kommunicera och 
förmedla kunskap i sociala sammanhang (Gjems, 2011, s.33). Vi experimenterade med placeringen 
mellan text och bild då vi ville skapa ett tydligt flöde som leder läsaren genom berättelsen. Skrift 
bärs till skillnad från det talade ordet inte upp av tonfall, kroppsspråk och mimik. I text kommer 
detta till uttryck i form av meningsuppbyggnad och ordval (Eriksen Hagtvet, 2004, s.59). 
Informationsbladet är därför uppdelat i korta stycken utifrån respektive skalbagges del i berättelsen. 
Till varje stycke hör en realistisk bild på den skalbagge som pratar (se bilaga F). För att tydliggöra 
skalbaggars anatomi är ben, huvud etc. markerade på bilden tillhörande det första textstycket. Vi 
valde att döpa skalbaggarna efter sina artnamn då berättelsen handlar om dessa tre arter som 
återfinns i naturen.

Via verktyget Läsbarhetsindex (Lix) granskades berättelsens språknivå utifrån en femgradig skala 
som sträcker sig från barnböcker till byråkratsvenska (Läsbarhetsindex, 2015). Enligt Lix hamnade 
informationsbladet på barnboksnivå och därför gjordes inga ändringar i texten.

Den bruna bakgrundsfärgen är vald eftersom den anspelar på såväl förnans färger som den 
rödsköldade asbaggens och kortvingens färgteckning. Varje bild har en vit bakgrund för att 
tydliggöra skalbaggarnas utseende samt särskilja dem från bakgrundsfärgen.

Storleken på informationsbladet begränsades av Uppsala universitets utskriftsinställningar till ett 
A3 – format. Efter ett flertal designskisser speglade den slutgiltiga versionen till prototypen vår 
vision.

Efter en IKT workshop vid Uppsala universitet funderade vi på om det vore möjligt att lägga in en
berättarröst för att göra berättelsen tillgänglig för icke läskunniga barn. Denna idé fördes vidare till 
museipedagog A och B vid ett informellt möte, dock är idén ej genomförbar på grund av att 
utställningen är i en öppen lokal. En berättarröst skulle då färdas i lokalen där de andra utställningar
visas vilket blir ett störande moment.

6.3. Utvärdering och förändring

Prototypens användarvänlighet utvärderades av museipedagoger, förskollärare och barn. 
Anledningen till att utvärderingen gjordes i flera steg i form av semi-strukturerade intervjuer samt 
en deltagande observation var att produkten riktar sig mot både museipedagoger och barn. Då 
förskollärare kommer att vara närvarande vid Evolutionsmuseets förskolevisningar intervjuades 
även förskolläraren för att få en potentiell besökares synpunkter på produkten.

6.3.1. Utvärdering prototyp museipedagoger

Som nämndes tidigare gjorde vi en semi-strukturerad intervju med museipedagog A och B för att 
utvärdera produkten (se kapitel 2.1). Utifrån intervjun gavs värdefull feedback på sådant som vi 
själva redan uppmärksammat, men även en del nytt.

Museipedagogerna ansåg att berättelsen var lättläst med ett barnanpassat språk och en bra 
styckeindelning som gav flöde i texten. Informationsbladets bakgrundsfärg och bilder lockade enligt
museipedagogerna till läsning.

Valet att döpa skalbaggarna efter sina artnamn uppskattades. Museipedagogerna såg en tydlig 
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koppling mellan de skulpterade skalbaggarna i tittskåpet och bilderna i informationsbladet. ”Det är 
samma djur på bilderna som i tittskåpet, det tycker jag är pedagogiskt[...].” (Museipedagog B). Att 
skalbaggarna är skulpterade i lera var positivt och vi fick önskemålet att behålla dem till den färdiga
produkten för att som museipedagog A uttryckte det”[...]dom va ju så himla fina.” Museipedagog A 
påpekade dessutom fördelen med att använda egengjorda skalbaggar ”[...] för då kan man föda en 
skaparlust[...]”.

De förändringar som museipedagogerna föreslog var bland annat två ändringar i texten, att ändra 
släktet insekter till gruppen insekter samt att förtydliga att endast en del skalbaggar kan flyga. Vi 
fick både positiv och konstruktiv kritik gällande kopplingen mellan textstycke och tillhörande bild i 
informationsbladet. Museipedagog B tyckte att det var enkelt att förstå vilken skalbagge som hörde 
till vilket textstycke. Från museipedagog A fick vi förslaget att färgkoda de separata textstyckena 
med tillhörande bilder då hen tyckte kopplingen kunde vara tydligare. Hen föreslog även att 
spakarnas knoppar målas i samma färg som styckeindelningarna.

Vi märkte under konstruktionen av prototypen att det blir mörkt i tittskåpet och att belysning 
kommer att krävas i den färdiga produkten, vilket även museipedagogerna påpekade. Något de tog 
upp som vi inte reflekterat över var hur sambandet mellan tittskåpet och informationsbladet 
tydliggörs. Förslagen som gavs var antingen att sätta upp en gemensam skylt, alternativt måla 
tittskåpet i samma färg som informationsbladet.

6.3.2. Utvärdering prototyp förskollärare

Som beskrevs under kapitel 2.2 intervjuades en förskollärare i Uppsala kommun på sin arbetsplats, 
detta för att få en potentiell besökares synpunkter.

Förskolläraren ansåg att informationsbladets styckeindelning och skrivna talspråk tillsammans 
med bildernas placering i förhållande till textstyckena, lockar till läsning och ger ett bra flöde. Det 
enda språkliga hen reagerade på i informationsbladet var att vi använt ordet läskigt i stycket om den
rödsköldade asbaggens föda. Hen förvissade sig om varför vi valt just det ordet då det kan bli att vi 
sätter ord i mun på barnen.

Förutom vuxna ansåg hen att också läskunniga barn kan ta till sig texten då den är skriven i korta 
meningar med ett barnanpassat språk. ”Så som det är formulerat och så som det är 
styckeuppdelat[...]dom barn som kan läsa själva klarar det väldigt enkelt[...].” För de barn som inte 
kan läsa föreslog hen att lägga till en inspelad berättarröst som metod för att inkludera dessa barn i 
berättelsen. ”Finns det en knapp kanske som... som läser sagan för dom som kanske inte kan läsa 
själva?” Det praktiska inslaget att kunna förflytta skalbaggarna såg förskolläraren som en vinning 
då det inte bara blir en saga i mängden.

Ekosystemet förklaras enkelt och konkret i informationsbladet ansåg förskolläraren, men hen 
menade att det kunde förtydligats i prototypen av tittskåpet. Hen gav förslaget att bredvid tittskåpet 
sätta upp en klassisk pil-bild som symboliserar skalbaggarna och deras del i ekosystemet på 
marken. För de barn som är intresserade av skalbaggars anatomi gav förskolläraren ett förslag att ha
en modell av en skalbagge bredvid tittskåpet.

6.3.3. Utvärdering prototyp barngrupp

Då produkten riktar sig mot barn var det viktigt för oss att låta barn få vara med i utvärderingen av 
produkten. Utvärderingen gjordes genom en deltagande observation med tre barn i ålder 3-5 år på 
en förskola i Uppsala kommun. I följande text kommer barnen att benämnas Barn 1, Barn 2 och 
Barn 3. Anledningen till att barngruppen bestod av tre barn var att varje barn skulle få möjlighet att 
förflytta varsin skalbagge och därmed göras delaktig i informationsbladets berättelse. På grund av 
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att produkten kräver en viss språklig förståelse ansåg vi att barn i åldern 3-5 år var en lämplig 
målgrupp för utvärderingen.

Informationsbladet låg synligt för barnen på bordet medan det lästes upp så att de kunde följa med
i berättelsen och se bilderna. Tittskåpet stod på bordet bredvid informationsbladet och varje barn 
fick förflytta varsin skalbagge till sin föda under uppläsningen. Barnen fick efter uppläsningen av 
informationsbladet även testa tittskåpet själva och under tiden berätta vad de tyckte. Barn 2 
uttryckte att ”Man visste inte åt vilket håll man skulle dra”. Något annat som barnen kommenterade 
på var att det var svårt att se skalbaggarna genom vaxduken då det blev ”Suddigt” (Barn 1). När 
barnen testade tittskåpet själva ställde vi följdfrågor om vad de tyckte om tittskåpet och berättelsen.

Berättelsen ”var jättekul” enligt alla tre barnen och vid frågan om de mindes något om 
skalbaggarna hade samtliga barn fångat upp hur många ben skalbaggarna har samt deras olika föda. 
De spann vidare på andra djur som de visste åt löv och att det även finns djur som äter insekter. 
”Larver äter löv.” (Barn 1). ”Grodor äter insekter.” (Barn 3). Eftersom barnen inte själva nämnde 
något om bilderna i informationsbladet ställdes frågan om de tyckte att bilderna var tydliga. De 
tyckte att bilderna var tydliga och såg kopplingen mellan bilderna i informationsbladet och 
skalbaggarna i tittskåpet.

Som en avslutande fråga undrade vi om de inspirerades till att själva gå ut i skogen och leta efter 
skalbaggar. ”Ja det kan man göra” (Barn 2).

6.3.4. Förändring

Medan prototypen byggdes upptäckte vi att dimensionerna var för små. Samtliga mått behöver 
förstoras upp för att skapa tillräckligt med utrymme och insyn i skåpet. Att skåpet även behöver 
belysas inifrån uppmärksammades då prototypen var färdigbyggd, vilket även togs upp vid 
utvärderingstillfällena. Idéer på hur belysningen kan monteras gavs av såväl museipedagog A och B
som förskolläraren. Ett exempel som gavs av förskolläraren var att synliggöra solen i tittskåpet som 
ljuskälla med hjälp av lampor. Vi känner dock att det är viktigare att skapa ett jämnt ljusflöde i 
tittskåpet genom att sätta in en ljusslinga som en ram inuti skåpet.

Som barnen nämnde under observationen var det svårt att se in i prototypen vilket berodde på 
prototypens frontmaterial i vaxduk. Till den färdiga produkten kommer frontmaterialet att bestå av 
plexiglas. Plexiglaset i kombination med belysningen kommer att göra det enklare att se in i 
tittskåpet.

Tittskåpets utformning kommer bland annat att bestå av en ytterram och markyta i trä, belysning, 
skalbaggarna och deras föda behålls i materialet lera, bakgrundsaffisch av en skog och under 
markytan kommer det att finnas jordmaterial. Men då konstruktionen av tittskåpet inte hinner bli 
klar till inlämningsdatum av detta arbete kan materialförändringar komma att ske. Under byggandet 
av tittskåpet kommer vi att ta hjälp av Jonatan Sjölin som är kunnig inom teknik och mekanik. Efter
konsultation med Jonatan Sjölin om spakarnas utformning kom vi fram till att byta ut dem mot 
mekaniska knappar som via en motor förflyttar skalbaggarna i fasta banor. Utbytet av spakarna mot 
knappar görs då byggandet av spakarna visade sig vara för tekniskt komplicerat och instabilt. 
Knapparna löser dessutom problemet som barnen hade med att veta åt vilket håll spakarna skulle 
dras. Ett problem som dock kvarstår är att knapparna är färgkodade vilket då innebär att de barn 
som inte kan färger får svårt att förflytta rätt skalbagge till sin föda, utan hjälp från en färgkunnig 
person. En lösning som vi tänker oss är att sätta en bild av respektive skalbagges föda på eller 
bredvid rätt knapp.

Vi tar till oss de faktamässiga språkändringar som museipedagogerna påtalade. Ändringar skedde 
från släktet insekter till gruppen insekter och att endast en del skalbaggar kan flyga. Ordet läskigt i 
meningen ”Det låter kanske lite läskigt[...]” blir inte utbytt. Vi anser att meningens formulering 
bidrar till flödet i texten och att de barn som kan tycka att det är läskigt blir bekräftade.
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Pappersformatet A3 gör att informationsbladet blir hoptryckt, därför krävs det att 
informationsbladet förstoras upp. Genom att ändra pappersstorleken kan även textstorleken öka 
vilket gör att texten blir lättläst.

Vi väljer att inte inkorporera en pil-bild eller modell av en skalbagge i detta arbete på grund av 
begränsat med tid. En färgkodning av textstycken kommer inte heller att ske eftersom det ger ett 
rörigt intryck i informationsbladet, dock flyttades bilderna av skalbaggarna närmre textstyckena.
Som en sista detalj väljer vi att tydliggöra kopplingen mellan informationsbladet och tittskåpet 
genom att både måla tittskåpet i informationsbladets färg och göra en skylt som förbinder dem.

6.4. Konstruktion tittskåp

Under konstruktionen av tittskåpet tog vi hänsyn till de förändringar som framkom under 
utvärderingarna med barn, förskollärare och museipedagoger. Tittskåpets dimensioner förstorades 
upp till 60x40x20cm, knappar har monterats och belysning har satts in. Knapparna är kopplade till 
servomotorer som förflyttar skalbaggarna. Ovanför varje knapp kommer en bild av respektive 
skalbagges föda att sättas upp för de barn som inte kan färger.

Tittskåpets frontmaterial var från början tänkt att bestå av plexiglas men vi har valt att använda 
plastglas av såväl kostnadsmässiga skäl som att konstruktionen inte kräver den hållfasthet som finns
i plexiglas.

Det fanns en idé om att använda ugnstorkad kaffesump som jordmaterial men vi insåg att det blir 
riskabelt att använda sig av detta lösa material eftersom det riskerar att läcka ut ur springor i skåpet. 
Även om vi hade byggt in kaffesumpen i en egen väl tätad ”låda” ville vi inte riskera att 
kaffesumpen skulle läcka ut vare sig till mekaniken eller ut ur skåpet. Därför byttes kaffesumpen ut 
mot packningsmaterial i gummikork. Materialet är sammanpressad gummikork i form av en matta 
som limmats fast på plastglaset. 

Tittskåpets upphängningsanordning sitter i bakstycket som är tänkt att monteras fast på en vägg.  
Tittskåpet ”träs” därefter på bakstycket ovanifrån och hålls uppe av vinkeljärn som är fästa på 
tittskåpets ram. Denna form av upphängning gör det möjligt att montera ner tittskåpet för underhåll 
vid behov.

Tittskåpet är målat i en mörkbrun färg och kommer därmed inte att matcha informationsbladets 
färgsättning. Vi kommer därför att istället matcha informationsbladets färgsättning mot tittskåpet i 
möjligast mån då det viktigaste är att informationsbladets text inte ”försvinner” in i färgen. Skylten 
som kommer att förbinda tittskåpet och informationsbladet får namnet ”Nedbrytarnas berättelse” 
vilket även är namnet på informationsbladet och färgsätts efter produkten.
Se bilder över konstruktionen i bilaga I.
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7. Diskussion

Som det framgick i omvärldsanalysen har Evolutionsmuseet i dagsläget inget material eller 
visningar om insekter. Vår produkt kommer att bidra till att en ny djurgrupp presenteras i museets 
visningar och i vårt fall även skalbaggarnas viktiga roll i naturens ekosystem. De museipedagoger 
som vi har haft kontakt med är positiva till produktens utformning och bidrag till deras utställningar
på Svensk fauna. Även om produkten ska användas av Evolutionsmuseets museipedagoger är den 
utformad på ett sådant sätt att förskolegrupper själva kan använda den utan guide.

Vare sig de naturhistoriska museer i Sverige eller utomlands som ingår i omvärldsanalysen har 
praktiskt material som fokuserar på vårt ämnesval och skalbaggarnas roll. De svenska 
naturhistoriska museerna, bortsett från Evolutionsmuseet, har dock textmaterial som övergripande 
behandlar nedbrytare i naturen. På Natural History Museums hemsida finns en liten faktaruta om att
de minsta djuren i naturen har en stor roll i ekosystemet. Det museum som på bästa sätt behandlar 
ekosystemet är Naturhistorisk museum i Oslo. Undervisningsupplägget om djurs näringskedjor och 
ekosystemet de ingår i, som återfinns på hemsidan, berör ekosystemet i naturen men är skapat för 
barn i årskurs 5-7.

Barnboken Kalas i komockan ger en utförlig beskrivning om olika nedbrytares roll i ekosystemet 
runt en komocka. Denna bok behandlar vårt ämnesval och hur skalbaggar drar nytta av komockan 
på ett lättförståeligt sätt. Kalas i komockan är det material som ligger närmast vår produkts 
utformning och åldersgrupp.

Tidigare forskning är begränsad och vi har endast funnit arbeten rörande hållbar utveckling samt 
barns tankar om ekologiska processer, vilket visar på att området är outforskat. Vi anser utifrån 
omvärldsanalysen att vår produkt tillför nytt material till Evolutionsmuseet, som även teoretiskt kan
anammas av andra museer.
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Bilaga A

Intervjufrågor Evolutionsmuseet

1. Vi såg på EBC:s hemsida att du är XX på museet. Under vår kontakt med XX och XX 
benämnde de dig som museipedagog. 
-Därför undrar vi hur du skulle beskriva din roll på EBC?

2. Under en visning, hur presenteras insekterna för barngrupper i förskoleåldern?
3. Används något arbetsmaterial under visningarna av insekterna, t ex. faktablad?
4. Behandlas insekternas del i kretsloppet i myllan?
5. Under visningarna, får barnen göra någon praktisk övning som involverar 

insektsutställningen, exempelvis rita insekter? 
6. Vi fick veta av XX och XX att en renovering av EBC ska ske.

-Hur kommer insektsutställningen påverkas i de kommande renoveringarna?
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Bilaga B

Intervjufrågor utvärdering

1. På vilket sätt inbjuder informationsbladets utformning till läsning? 
2. Hur tycker du att textens flöde är utformat?
3. Hur anser du att språket talar till barn?
4. Är det tydligt till vilket textstycke varje bild är kopplad?
5. På vilket sätt kan du se att informationsbladet har en koppling till tittskåpet? 
6. Vad är ditt helhetsintryck av informationsbladet?
7. Hur tycker du att bakgrundsfärgerna bidrar till helhetsintrycket?

21



Bilaga C

Medgivandeblankett museipedagog

Vi heter Emma Wiberg och Kristin Aderlind och går sista terminen på Förskollärarprogrammet vid 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 
Som en del i vårt självständiga arbete kommer vi att utveckla en produkt med en tillhörande 
skriftlig rapport. Denna intervju är ett underlag för utvecklingen av produkten som kommer att 
behandla skalbaggar och deras del i kretsloppet, samt den skriftliga rapporten om produkten.

Syftet är att skapa en pedagogisk produkt om skalbaggar och dess del i ekosystemet, med avsikt att 
lära förskolebarn hur skalbaggar bidrar till nedbrytningsprocessen i naturen. Produkten är tänkt att 
användas av museipedagoger vid Evolutionsmuseet i Uppsala. Den kommer att utformas som ett 
bidrag till museets visningar av insektsutställningen, innehållande fakta om skalbaggar, ekosystemet
och deras samverkan.

Din medverkan i denna intervju är frivillig och du har rätt att avbryta pågående intervju när du vill, 
även efter genomförd intervju.
Underlaget från intervjun kommer endast att användas i forskningssyfte för vår produktutveckling 
vid Uppsala universitet.
Allt material tillhörande denna intervju kommer enbart att behandlas utav oss och efter avslutat 
självständigt arbete förstöras som garanti att informationen ej kan användas i andra syften.

Eftersom vår produkt är tänkt att vara en del av det material du som museipedagog använder dig av 
vid visningar av insektsutställningen, önskar vi få ditt samtycke till att omnämna dig som källa i den
skriftliga rapporten. 
Vid önskan om konfidentialitet skrivs denna punkt om och en ny medgivandeblankett utformas.

Vi vill även be om tillåtelse att använda ljudupptagning under intervjun, för att inte missa viktiga 
detaljer.

Du har rätt att läsa igenom den genomförda intervjun innan dina svar används i utformandet av 
produkten och den skriftliga rapporten.

Jag har läst villkoren och ger mitt samtycke:

Namnteckning, datum och ort:

Namnförtydligande, datum och ort:

Uppsala 9 mars, 2015
Emma Wiberg – emma901230@hotmail.com
Kristin Aderlind – kristin.aderlind@gmail.com
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Bilaga D

Medgivandeblankett förskollärare

Vi heter Emma Wiberg och Kristin Aderlind och skriver nu vårt självständiga arbete på 
Förskollärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. 
Som en del i vårt självständiga arbete kommer vi att utveckla en produkt med en tillhörande 
skriftlig rapport. Denna intervju är ett underlag för utvecklingen av produkten som kommer att 
behandla skalbaggar och deras del i ekosystemet på markytan, samt den skriftliga rapporten om 
produkten.

Syftet är att skapa en pedagogisk produkt om skalbaggar och dess del i ekosystemet, med avsikt att 
lära förskolebarn hur skalbaggar bidrar till nedbrytningsprocessen i naturen. Produkten är tänkt att 
användas av museipedagoger vid Evolutionsmuseet i Uppsala. Den kommer att utformas som ett 
bidrag till museets visningar av insektsutställningen, innehållande fakta om skalbaggar, ekosystemet
och deras samverkan.

Din medverkan i denna intervju är frivillig. Anteckningar från intervjun kommer endast att 
användas för vår produktutveckling och du kommer att vara anonym i den skriftliga rapporten. 

Vi vill även be om tillåtelse att använda ljudupptagning under intervjun, för att inte missa viktiga 
detaljer.

Allt material tillhörande denna intervju kommer enbart att behandlas utav oss och efter avslutat 
självständigt arbete förstöras som garanti att informationen ej kan användas i andra syften.
Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Med vänliga hälsningar
Emma Wiberg – Emma.Wiberg.5008@student.uu.se
Kristin Aderlind – Kristin.Aderlind.3655@student.uu.se

Handledare vid Uppsala universitet
Cecilia Rodehn – Cecilia.Rodehn@abm.uu.se

Jag har läst villkoren och ger mitt samtycke:

Namnteckning förskollärare, datum och ort

Namnförtydligande förskollärare, datum och ort

23



Bilaga E

Medgivandeblankett till deltagandeobservation 

Vi heter Emma Wiberg och Kristin Aderlind och skriver nu vårt självständiga arbete på 
Förskollärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. 
Som en del i vårt självständiga arbete kommer vi att utveckla en produkt med en tillhörande 
skriftlig rapport. Denna deltagandeobservation är ett underlag för utvecklingen av produkten som 
kommer att behandla skalbaggar och deras del i ekosystemet på markytan, samt den skriftliga 
rapporten om produkten.

Syftet är att skapa en pedagogisk produkt om skalbaggar och dess del i ekosystemet, med avsikt att 
lära förskolebarn hur skalbaggar bidrar till nedbrytningsprocessen i naturen. Produkten är tänkt att 
användas av museipedagoger vid Evolutionsbiologiska museet i Uppsala. Den kommer att utformas
som ett bidrag till museets visningar av insektsutställningen, innehållande fakta om skalbaggar, 
ekosystemet och deras samverkan.

Ditt barns medverkan i denna deltagandeobservation är frivillig. Anteckningar från 
deltagandeobservationen kommer endast att användas för vår produktutveckling och ditt barn 
kommer att vara anonymt i den skriftliga rapporten. 

Allt material tillhörande denna observation kommer enbart att behandlas utav oss och efter avslutat 
självständigt arbete förstöras som garanti att informationen ej kan användas i andra syften.
Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Med vänliga hälsningar
Emma Wiberg – Emma.Wiberg.5008@student.uu.se
Kristin Aderlind – Kristin.Aderlind.3655@student.uu.se

Handledare vid Uppsala universitet
Cecilia Rodehn – Cecilia.Rodehn@abm.uu.se

Jag har läst villkoren och ger mitt samtycke:

Barnets namn

Namnteckning vårdnadshavare, datum och ort

Namnförtydligande vårdnadshavare, datum och ort
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Bilaga F

Originalbilder

Bilderna på skalbaggarna i informationsbladet är hämtade från www.flickr.com och www.google.se 

och är tillåtna att användas och modifieras.

Rödsköldad asbagge

Fotograf: Kulac (Google bildsök)

Fälttordyvel

Fotograf: Far closer (Flickr)

Kortvinge

Fotograf: Okänd (Google bildsök)
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Bilaga G
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Bilaga H
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Bilaga I

Färdig ram. Grundmålning.

Lödning av mekaniken. Mekaniken inuti tittskåpet.

Bakstycke. Tittskåpet i slutfasen.
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