
3.3 Undervisningsmodellen för förskolebarn 

3.3.1  Målsättning 

I Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2010) står det att förskoleundervisningens 

centrala uppgift är att ”främja gynnsamma förutsättningar för barnet att växa, utvecklas och lära sig.” 

Om förskoleundervisningen står det vidare bl.a. att den ”[...] ska främja barnets utveckling till en 

human människa och en etiskt ansvarsfull samhällsmedlem [...]” och ”[...] berika barnets upplevelsevärld 

och hjälpa barnet att inrikta sitt intresse på nya områden.” Gällande arbetsmetoder ska lärande gå till så 

att ”[...] barnet i samverkan med vuxna och andra barn experimenterar, utforskar och aktivt deltar samt på 

annat sätt söker kunskap och löser problem.” Vidare framhålls om den pedagogiska miljön att en god 

sådan ”[...] väcker barnens nyfikenhet, intresse och lust att lära och stödjer deras aktivitet och förmåga till 

självständigt arbete. Den ska stödja barnens utveckling och lärande på ett mångsidigt sätt och ge 

möjligheter till reflektion kring det egna arbetet. Den ska ge barnen möjligheter till lek och aktivitet och till 

att få vara i lugn och ro.” Vidare framhålls att ”Utgångspunkten för lärandet är mångfalden i barnens 

livsmiljö. Kunskaper om denna miljö skapar grunden för en vidare förståelse av världen runt omkring.” 

Natur- och miljökunskap är ett av de centrala ämnesområden som ingår i förskoleundervisningens 

läroplan och målet med den undervisningen är att ”[...] barnen lär sig att förstå och uppskatta naturen 

och den av människan skapade miljön, olika slags människor och kulturer samt att förstå hur de egna 

handlingarna påverkar närmiljön. Barnen lär sig att i sin egen verksamhet beakta variationen i naturen, 

trivsel och estetiska aspekter i närmiljön och att agera på ett sätt som skonar och vårdar miljön. En 

förutsättning för att skapa ett positivt förhållande till miljön, är att barnet upplever sin livsmiljö som en 

trygg och intressant plats för lek och utforskningar. Barnens miljöstudier stödjer sig på ett 

problemcentrerat, utforskande sätt att närma sig ämnet, där utgångspunkten är olika frågor, företeelser 

och händelser i anslutning till miljön. Genom att iaktta med alla sinnen skaffar de sig kunskaper om den 

omgivande världen.” 

I förskoleundervisningen främjas också barnens fysiska, psykiska och sociala hälsa. ”I naturliga 

dagliga situationer främjas barnens förmåga att förstå och ta ansvar för sin hälsa och säkerhet. [...] Den 

vuxne stödjer barnens hälsosamma matvanor och goda seder och bruk.” Vidare framhålls om 

måltidssituationen, att den är viktig för barnet och ”Genom bespisningen stödjer man barnets sunda 

växande och utveckling som en del av förskoleundervisningen. Måltidernas hälsofrämjande och sociala 

betydelse, målen för närings- och umgängesfostran och måltidsstundens rekreativa uppgift beaktas då man 

ordnar bespisningen.” 

Dessa övergripande grunder och specifika krav för undervisning inom olika ämnen tas i beaktande 

och kan på ett naturligt och enkelt sätt uppfyllas genom den utarbetade undervisningsplanen. T.ex. 

vid Fjärdskär, som barnen besöker, erbjuder de olika lekarna och utforskande av fisken och 

fiskerinäringen möjlighet till just det innehåll i undervisningen och den typ av lärande som 

eftersträvas. Genom projektet får barnen mera insikt i matens, i detta fall fiskens, ursprung och lär 

sig att kritiskt tänka och överväga sina matval. Barnen får således en större förståelse för sin 

närmiljö och ett hållbart tankesätt introduceras, samtidigt som en början till goda matvanor kan 

etableras vilket också främjar hälsan.  



En ny version av grunderna för förskoleundervisningens läroplan är under bearbetning. På 

utbildningsstyrelsens hemsidor uppger man att ”Utkastet till grunder för förskoleundervisningen finslipas 

så att grunderna kan utfärdas före utgången av år 2014.” Till dags dato (18.11.2014) finns alltså inga 

uppgifter på om ovanstående grunder kommer att förändras när de nya läroplanerna tas i bruk. 

Efter undervisningsmodellen skall barnen 

1) Känna igen abborre, strömming, gädda, sik, mört och braxen.   

2) Känna till vad rovfisk är. 

3) Känna till fiskarnas fysiologi: simblåsa, hjärta, gälar, romsäck/mjölke. 

4) Känna igen fiskarens redskap: fiskebåt, nät, filékniv. 

5) Ha positivt intresse till fiskar (affektivt värde). 

6) Kunna samarbeta med andra barn. 

 

3.3.2 Utförande 

 

Del 1. Fisken i klassen. 

 

Målsättning:  

Barnen ska känna till några olika fiskarter och veta lite om fisket som yrke innan del 2 och 3 

utförs.  

Material:  

 Papper 

 Färgpennor 

 Bok med information om och bilder på fiskar  

Arbetssätt och utförande:  

 Läraren berättar i förskolan (kan använda sig av fiskebok el.dyl. om det behövs) 

 vilka fiskarter det finns i våra vatten (Kvarken) 

 hur dessa ser ut, vad de äter, hur de andas m.m.  

 om fisket som yrke  

 Barnen får rita något som har med fiskerinäringen att göra, t.ex. en abborre. Barnen 

kan låta sig inspireras av eller måla av bilder ur en bok om de vill. 

 

Såhär gjorde vi: Barnen samlas runt ett bord för att lyssna när förskoleläraren berättar om fiskar och 

fiske. Läraren har tecknat abborre, gädda, mört, strömming, sik och braxen såsom de ser ut på 

papper och printat ut bilder på fiskarna såsom de ser ut i verkligheten. Läraren håller upp en fisk i 

taget och berättar om den och hur man kan känna igen den. För varje fisk berättar hen lite om 

fiskens biologi, t.ex. vad den äter. När alla fiskar har gåtts igenom får varje barn måla av valfri fisk 

med färgpennor eller kritor. Därefter berättar läraren om fisket som yrke, t.ex. vilka metoder en 

fiskare använder, och visar bilder på fiskenät, fiskebåtar och ryssjor. 



Del 2. Besök till Fjärdskär 6.5.2014. 

Programmet börjar 9.30 och första programpunkten, ”Fiskaren och hans jobb”, håller på en 

halvtimme.  

Målsättning:  

Barnen ska lära sig om fiskaryrket och möjligheter till förädling av fisk. 

Material:  

 Fiskare och deras fiskeutrustning (t.ex. båtar, fiskeredskap, filékniv, skärbräde, 

fiskklyvare)  

 Lämpliga utekläder 

Arbetssätt och utförande:  

 Barnen får själva tala med fiskare och titta på och lyssna på när de berättar om sina 

fiskebåtar och fiskeredskap vid en fiskehamn.  

 Förädlingen av fisk bekantar de sig med genom att observera när fiskare filéar fisk. 

 Filéerna får barnen ta med sig till förskolan. 

Såhär gjorde vi: I Fjärdskär fiskehamn får barnen en vårmorgon bekanta sig med fiskare, fiskebåtar 

och filéande. Vid ankomst presenterar alla sig och regler bestäms och klargörs för alla. Guiden 

berättar om hamnens läge och vad som är specifikt med området ur natur- och kulturell synvinkel 

(Fjärdskär ligger i världsnaturarvet, som är känt för mycket stenar). Därefter går vi in till 

filéringshallen, där en fiskare klyver abborrar och inälvor flyger. Barnen håller först för näsan, men 

är sedan intresserade av fiskdelar som sprättat runt golvet. Ett barn stannar utanför eftersom det inte 

tyckte om lukten. En annan fiskare filéar fiskarna efter att de kluvits. Efter filéandet bekantar sig 

barnen med nät, båtens redskap och själva fiskebåten.  

 

Klockan 10.00 vandrar vi över till rastplatsen där program hålls fram till 10.45. Barnen börjar med 

att delta i en undervisningslek; ”Springa ikapp med fiskar”.  

Målsättning:  

Barnen ska bli införstådda med olika fiskarters snabbhet.  

Material:  

 Vägsträcka som är över 100m lång  

 alternativt: öppet område som är minst 40 m långt + väg eller område minst 

70 m långt 

 Tidtagarur  



 Gatukritor om leken görs på asfalt 

 Fiskar (leksaks- eller riktiga), eller andra tydliga symboler för de olika fiskarterna 

 Lämpliga utekläder (leken utförs utomhus) 

Arbetssätt och utförande:  

 Lekansvarige märker ut en linje för starten på marken. 

 På marken ritar hen ut linjer för hur långt olika fiskarter simmar på fem sekunder och 

sätter en symbol (riktig fisk el.dyl.) vid varje linje för att markera vilken fisk som 

simmar vilken sträcka under tiden. 

 Strömming: 6 m 

 Öring: 58 m 

 Abborre: 8 m 

 Gädda: 18 m 

 Barnen ska i tur och ordning springa så långt de kan på fem sekunder, lekansvarige 

tar tid och ropar stopp varvid barnet stannar, eller så håller barnet i tidtagaruret och 

stannar när fem sekunder gått. Därefter markerar barnet eller någon annan ut hur 

långt barnet hunnit springa. 

 Man kan då se hur många linjer barnet passerar under tiden och därmed om och i så 

fall vilken fisk/vilka fiskar det springer snabbare än. 

Såhär gjorde vi: Vid fiskehamnen samlas barnen på parkeringen. Guiderna, Anita Storm och Anders 

Myntti, har räknat ut hur långt några fiskarter (strömming, abborre, öring och gädda) simmar på fem 

sekunder och märker ut avstånden från startlinjen som de först ritar ut med krita på marken. Vid 6 

m placerar de ut en strömming tillverkad i faner, ty så långt hinner strömmingen simma på fem 

sekunder. Abborren placeras ut vid 8 m, gäddan vid 18 m och öringen vid 58 m. Barnen ställer sig i 

kö och får i tur och ordning starta vid startlinjen och springa så långt de hinner på fem sekunder. 

Barnen tittar själva på tidtagaruret och stannar när fem sekunder gått och markerar ut hur långt de 

hann springa. Då ser de hur många linjer, d.v.s. fiskarter de hinner springa förbi och hur många 

linjer de inte hinner springa förbi, d.v.s hur många fiskarter som är snabbare än dem.  

 

Följande punkt var fiskartskännedom. 

Målsättning:  

Barnen ska lära sig känna igen olika fiskarter (t.ex. abborre, strömming, gädda, sik, mört och 

braxen) på bild och i verklighet samt veta vad fiskens olika delar, såsom huvud, fenor och 

stjärt, heter.  

Material:  



 Medel att presentera fiskarter 

 Helst en tavla med av t.ex. faner tillverkade fiskarter där fiskarna dessutom är 

löstagbara från tavlan (innehållande t.ex. abborre, sik, gärs, gädda, mört, nors, 

gös, strömming, öring, lax och braxen) 

 Alt. en plansch med fiskarterna  

 Riktiga fiskar av åtminstone samma arter som det bestämts att barnen ska lära sig 

 Bord eller lämplig markyta 

 Lämpliga utekläder behövs om stationen utförs utomhus 

Arbetssätt och utförande: 

 Läraren/guiden berättar för barnen om de olika fiskarna: 

 vilka kännetecken de har 

 vad de väger o.s.v.  

 man repeterar några gånger 

 Fiskarna tas ner från tavlan och barnen får försöka hänga upp dem vid rätt namn. 

 Alt. (om plansch används) täcks namnen på planschen över och barnen får försöka 

minnas vad de heter.  

 De riktiga fiskarna placeras ut på ett bord eller på marken och barnen får försöka att 

känna igen de olika arterna.  

 Man berättar för barnen om fiskens olika delar (huvud, stjärt, fenor o.s.v.). 

 Barnen får känna på fiskarna. 

 

Såhär gjorde vi: Anders har med sig en fanerfisktavla (av faner har han skurit ur olika 

fiskartsformer och målat dem så som fiskarterna ser ut). 

Med hjälp av den presenterar han olika fiskarter 

(abborre, sik, gärs, gädda, mört, nors, gös, strömming, 

öring, lax och braxen), hur de ser ut och vad det största 

exemplaret av varje art fångat i havet i Finland väger. 

Han plockar ner fiskarna från krokarna på tavlan och 

lägger dem i en korg och barnen får därefter lyfta upp en 

fisk åt gången och sedan fundera vad det är för art och 

hänga den på rätt plats. 

När barnen sett på fanerfiskarna får de också bekanta sig 

med riktiga fiskar, såsom mört, abborre, gädda, id, 

braxen, nors och 

strömming. De får 

först gissa vilka 

fiskar som finns 

på bordet, och Anders berättar mera om dem. Sedan går de 

också igenom fiskens olika delar. De tittar på vilka fiskar 

som har tänder, hur fenorna känns, och hur fisken känns att 

hålla och röra vid.  

 



Del 3. Matlagning.  

Målsättning:  

Fiskens rutt ska avslutas med att barnen får smaka på lokalt fångad fisk som de själva sett bli 

förädlad och tillredd. 

Material: 

 Fiskfiléer 

 Kök och dess utrustning 

Arbetssätt och utförande:  

 Personalen tillreder den förädlade, t.ex. filéade, fisken. 

 Detta görs gärna så att barnen får se på.  

 Sedan äter man den tillsammans med passande tillbehör. 

 

Så här gjorde vi: De abborrfiléer som skars upp i filéringshallen under besöket i Fjärdskär fick 

barnen ta med till förskolan. Där tillredde förskolepersonalen dem så att barnen kunde äta dem till 

lunch. 


