
Kameran, tekniskt hjälpmedel  
vid pedagogisk dokumentation 
Det är i växelverkan mellan ute och inne som bilden kommer in 
som ett kraftfullt pedagogiskt hjälpmedel. Utomhus upplever bar-
net exempelvis att våren är på väg. Hon känner det på tempe-
raturen och solens allt varmare strålar. Hon ser det på färgerna 
som går mot alltmer grönt och på kompisarna som inte längre har 
stora overaller på sig. Hon hör det på fåglarna som sjunger och på 
träden som byter ljudbild när löven sakta vecklas ut och fångas av 
vinden. Hon känner det på lukten av hundbajs som tidigare varit 
täckt av en snödriva och på den där diffusa lukten av fjolårsgräs 
och förmultnande löv som värms av solen. Hon känner det på 
smaken av det där första glaset saft utomhus och grässtrået som 
är alldeles färskt och sprött. 

Men hur gick det egentligen till? När hände allt detta? Var det 
igår som björkens knoppfjäll släppte greppet om bladen? Gick 
det snabbt eller tog det lång tid? Med hjälp av kameran kan vi 
följa knoppens utveckling till ett blad i grönt och senare till ett 
blad i gult. Inomhus vid datorn kan vi och barnen samtala om 
bilderna. Med ett enkelt mappsystem, kan barnen få se bilder för-
knippade med en viss månad. Mappen kan innehålla fyra bilder på 
en knopp och dess utveckling eller på en snöhög som blir mindre 
och mindre. Den kan också innehålla bilder på barnen och deras 
kläder för att de ska få en uppfattning om hur varmt det var den 
månaden. Med hjälp av en kronologisk ordning på bilderna i da-
torn och bildspelsfunktionen kan barnen få en enkel bildbeskriv-
ning av de olika månaderna. Kanske förvånas barnen av hur länge 
björkknoppen bara är en knopp och hur snabbt våren förvandlade 
knoppen till ett blad. Kanske upptäcker barnen att under den tid 
det tar för trädens blad att slå ut till ”musöron” och tills bladen 
blivit gula har de växt ur den fina overallen. 

Månad Knoppen på  Marken i Snöhögen vid Kläderna på
 björken skogskanten parkeringen barnen
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Av fotografierna kan vi 
tillverka ett kortspel av 
typen kvartettspel. Med 
fyra bilder av varje årstid 
ska barnen samla kort 
som hör ihop. 
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Vår förhoppning är att denna bok ska inspirera pedagoger att vara nyfikna 

på vardagsfenomen, våga fånga ögonblicken och utmana sig själva när det 

gäller naturvetenskap och teknik tillsammans med barnen i förskola och 

förskoleklass. 

I boken presenteras ca 150 aktiviteter där både barn och pedagoger 

utmanas i olika utsträckning. Många aktiviteter är vardagsnära, fångade i 

ögonblicket. Andra aktiviteter är iscensatta, skapade, lärsituationer. De flesta 

aktiviteterna är möjliga att utföra på andra sätt än som de beskrivs här; det 

är barnen, pedagogerna, situationen, den samlade erfarenheten och platsen 

som avgör hur aktiviteterna utförs i slutänden.

De beskrivna aktiviteterna följs av ett stort antal faktarutor som 

beskriver vilka ämnen som berörs och som barnen får möjlighet att uppleva. 

Faktarutorna är indelade i teknik, fysik, kemi, biolog och geovetenskap. 

Boken är tänkt att fungera både som metodbok och som faktabok. 

I boken finns också ett 30 sidor rikt illustrerat kopieringsunderlag 

som både kan användas som aktivitetskort och som diskussions- och 

reflektionsunderlag. 

Arbetet med Leka och lära naturvetenskap och teknik ute började med en 

tankekarta utifrån citaten i läroplanen Lpfö 98 (rev 2010) och det  centrala 

innehållet i Lgr 11 för teknik och de naturorienterande ämnena i   

åk 1-3. Boken riktar sig både till förskola och till förskoleklass, men har 

under arbetets gång visat sig vara användbar även för åk 1-3. 

Kanske kan boken fungera som en länk mellan förskola och skola inom 

dessa ämnen och bidra till ökad dialog och kontakt inför överlämnandet det 

år barnen fyller sex år. 

 

Boken ges ut av OutdoorTeaching Förlag AB och   

beställs via www.outdoorteaching.com
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