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Syftet med detta utvecklingsarbete var att utifrån ett nyfikenhets-
perspektiv skapa ett arbetsmaterial riktat till förskoleklass och skolår 1 i 
ämnet magnetism, samt att ta reda på vad begreppet nyfikenhet innebär. 
Produkten bestod av en högläsningsbok (Magnus Magnet) samt en 
lärarhandledning med arbetsgång och praktiska övningar. Materialet 
utvärderades av tre lärare och en lärarstudent. Utvärderingen var 
mestadels positiv och eleverna tyckte generellt att boken var rolig och 
underhållande. Till viss del kunde det konstateras att arbetsmaterialet 
väckte nyfikenhet hos eleverna om fenomenet magnetism. Slutsatsen var 
att en högläsningsbok samt praktiska övningar om magnetism är en bra 
metod för att förmedla nyfikenhet och intresse inför naturvetenskapliga 
fenomen till barn i de första skolåren.  
 
 
_______________________________________________ 
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1 Inledning 
Små barn har en inbyggd nyfikenhet inför omvärlden. De vill utforska fenomen och 
föremål för att skapa förståelse och sammanhang i tillvaron. De smakar, luktar och 
känner på föremål och utforskar på så sätt sin omgivning. Vetgirigheten känner inte 
några gränser och deras ständiga ”varför - frågor” kan ibland upplevas tröttsamma 
även för den mest luttrade förälder. 
 
Vi har under vår VFU mött en del elever vars blick har slocknat. De som tycker att 
skolan är tråkig och mest ett nödvändigt ont. Till skolan går de för att de måste, inte 
för att de brinner av nyfikenhet och lust att lära. För elever som redan är skoltrötta 
verkar det som om nyfikenheten och lusten att utforska har försvunnit. Är det skolans 
inverkan som fått dessa elever att tappa sugen? I skolans styrdokument står det klart 
och tydligt att skolan ska verka för att stimulera barnens nyfikenhet och lust att lära. 
Enligt vår uppfattning är det dock inte så vanligt att lärare ställer sig frågan ”Har jag 
väckt mina elevers nyfikenhet idag?”. 
 
Problemet, som vi ser det, är att detta ”något” som väcker en människas nyfikenhet är 
svårt att identifiera och varierar från individ till individ. Det som väcker intresse och 
nyfikenhet hos den ena eleven kan ha motsatt effekt hos en annan elev. Genom att 
medvetet försöka göra undervisningen varierad, intressant och underhållande tror vi 
att chanserna att stimulera elevernas nyfikenhet ökar. 
 
Eftersom vi skriver vårt examensarbete inom det naturvetenskapliga ämnet så valde 
vi mellan ämnena kemi, fysik eller biologi. Lindahl (2003) visar i sin studie Lust att 
lära naturvetenskap och teknik? att den naturvetenskapliga undervisningen under 
grundskolans tidigare år är begränsad och att det främst är inom ämnet biologi som 
undervisning sker. Vi inriktade oss därför på ämnet fysik för att i viss mån råda bot 
på denna obalans i undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena under de första 
skolåren. 
 
Efter att ha studerat den nya kursplanen för fysik valde vi arbetsområde magnetism 
eftersom det är ett fenomen som de flesta barn stöter på i sin vardag, t.ex. via 
leksaker med magneter eller kylskåpsmagneter. Fenomenet kan också lätt iakttas 
rent praktiskt, t.ex. genom enkla experiment. 
 
Lindahl (2003) menar att NO-undervisningen ska introduceras tidigt eftersom hon i 
sin studie kunde konstatera att elever på högstadiet anser att naturvetenskapen 
introduceras för sent i undervisningen och då på en nivå som känns för avancerad för 
eleverna. Detta är något vi själva har erfarenhet av i vår egen skolgång. Eleverna i 
Lindahls studie efterfrågar dessutom en mer lekfull introduktion i de natur-
vetenskapliga ämnena. ”/…/ andra ämnen har de börjat med att leka in, medan NO 
frånsett biologi blir så mycket och så svårt direkt.” ( s.241) 
 
Även Strömdahl (2002) menar att undervisning i grundskolans tidigare år bör vara 
underhållande. Författaren hävdar vidare att barns attityder till naturvetenskap 
formas i tidigare ålder än vad de gör i övriga ämnen. Detta faktum stärks till viss del 
av Harlen (1996) som skriver att elever redan i 11-12 årsåldern har skapat sig en 
positiv eller negativ bild av det naturvetenskapliga skolämnet. Vid vilken ålder 
barnens attityder befästs i övriga ämnen framkommer dock inte. 
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Vår idé är att utarbeta ett arbetsmaterial med naturvetenskapligt innehåll (fysik) som 
riktar sig till de första skolåren. Materialet ska bestå av en högläsningsbok samt en 
lärarhandledning. Dess främsta uppgift ska vara att på ett lustfyllt sätt väcka barnens 
nyfikenhet och intresse för det naturvetenskapliga fenomenet magnetism. Den 
medföljande lärarhandledningen innehåller förslag på arbetsgång samt några 
experiment och pyssel som vi hoppas kan göra utforskandet av fenomenet magnetism 
både lekfullt och intressant. 

2 Syfte 
Syftet med utvecklingsarbetet är att utifrån ett nyfikenhetsperspektiv skapa ett 
arbetsmaterial riktat mot förskoleklass/skolår 1 i ämnet magnetism samt att 
undersöka innebörden av begreppet nyfikenhet. 

2.1 Avgränsning 
Förutom nyfikenhetsperspektivet har en avgränsning gjorts så att arbetsmaterialet 
endast tar upp följande: skillnaden mellan permanent- och elektromagnet, att 
permanentmagneter har olika utföranden (stavmagnet, hästskomagnet etc.), att 
permanentmagneten har två poler som kallas nord- och sydpol, att likadana poler 
repellerar medan olika poler attraherar varandra samt att endast vissa material är 
magnetiska. Avgränsningen är gjord utifrån tanken att ovanstående är egenskaper 
och fenomen inom ämnesområdet magnetism som barn lätt kan observera i olika 
experiment. 
 
Den nya kursplanen i fysik har tagits i beaktande, där står det att eleverna i skolår 1-3 
ska kunna sortera material och föremål efter vissa egenskaper, bl.a. magnetism 
(Skolverket, 2010a). 

3 Bakgrund 
För att få idéer till arbetet har andra studentuppsatser med naturvetenskapligt 
innehåll och tillhörande barnböcker studerats. De arbeten som studerades närmare 
var Vattenmolekylen Vilmas vilda resa som är skriven av Anna Rosvall, Sofia 
Wederbrand och Anna Järelöv (2008) samt Hanna Gustavssons och Sandra Olssons 
arbete om Esther och Harry handlar för miljön (2009). Dessa uppsatser gav 
värdefulla idéer om hur arbetet kunde fortskrida.  

3.1 Styrdokument 

För att ta ställning till vad som skulle ingå i produkten togs hänsyn till vad som står i 
styrdokumenten. I styrdokumenten ingår skollagen, läro- och kursplaner samt 
Skolverkets föreskrifter och allmänna råd. Dessa dokument styr den pedagogiska 
verksamheten i förskola och skola.  
 

I den nya läroplanen och kursplanen för grundskolan, Lgr 11, skall eleven ha 
kännedom om olika materials egenskaper samt att de kan sorteras efter utseende, 
magnetism m.m. redan i årskurs 1-3. Därefter står det att ”kunskaper i fysik har stor 
betydelse för samhällsutvecklingen” (Skolverket, 2010a, s. 53) och skolan ska genom 
utbildning i fysik ”syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att 
undersöka omvärlden”( s. 53).  
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3.2 Vad är nyfikenhet?  

En sökning på nyfikenhet i Nationalencyklopedin ger ingen klar definition av ordet 
men leder vidare till begreppet motivation. Under denna rubrik finns följande 
definition på nyfikenhet: ”Till de grundläggande biologiska behoven brukar man 
såväl räkna "nyfikenhet", dvs. behov av att undersöka sin omgivning, som sociala 
bindningar till vårdare och andra individer av arten” (Nationalencyklopedin, 2010a).  
Nationalencyklopedin på internet hänvisade även till Svensk Ordbok vid en sökning 
på begreppet nyfikenhet. Där finns följande beskrivning: 
 

ny`fikenhet subst. ~en  
ORDLED: ny--fik-en-het-en 
• det att vara nyfiken: hennes ~ stillas aldrig; hans antydningar retade deras 
~; brinna av ~ 
KONSTR.: (av) ~ 
HIST.: sedan 1621 (Nationalencyklopedin, 2010b).  

 
Nyfiken i en strut. Öppnar man struten så tittar han ut är ett talesätt som ger 
nyfikenheten en negativ klang. Stefan Einhorn, professor och ordförande i Karolinska 
Institutets etikråd beskriver hur nyfikenhet ofta betraktas som en dålig egenskap. Att 
vara nyfiken tolkas som att personen i fråga lägger näsan i blöt och intresserar sig för 
mycket för andra människors privatliv. Einhorn menar att denna negativa tolkning av 
nyfikenhetsbegreppet är felaktig. Människans inneboende nyfikenhet är ett villkor för 
att barnet ska kunna utvecklas till en vuxen individ som ser och förstår sina 
medmänniskors inre liv. Nyfikenheten är dessutom en drivkraft som är en 
förutsättning för undervisning och forskning. Vad är det som driver en student eller 
en forskare om inte nyfikenhet? Författaren menar att dilemmat i dagens samhälle 
inte är att det finns för mycket nyfikenhet, utan att det tvärtom finns för lite 
(Einhorn, 2005).  
 

Ekstig (2002) menar att små barn innehar en gränslös nyfikenhet, de deltar med 
glädje och entusiasm i nya upptäckter och tolkar dessa utifrån sin egen förförståelse. 
Skolans uppgift är att försöka bevara denna entusiasm och upptäckarglädje.”De 
naturvetenskapliga ämnena ska också främja och stimulera egenskaper som 
nyfikenhet, kreativitet och fantasi.” (Sjøberg, 2005, s.179) 
 
Stensmo (2007) menar att nyfikenhet är en förutsättning för att individen ska kunna 
bygga upp sin kunskap. Detta sker genom att människan utforskar och har en inre 
drivkraft att vilja förstå sin omgivning. ”Nyfikenheten gör att människan försätter sig 
i situationer som hon inte förstår. Jämvikten störs, men genom tänkande och 
konstruktion av ny kunskap kan jämvikten återställas.”(s.37) 
 
Sanderoth (2002) skriver i sin avhandling Om lust att lära i skolan: en analys av 
dokument och klass 8y att barn har en medfödd drivkraft för lärande och de har en 
naturligt inneboende nyfikenhet. Denna lust att lära kan stimuleras om barnet blir 
positivt bemött i sitt utforskande och får möjlighet att utveckla sitt självförtroende. 
Genom att ge denna stimulans kan barnets lust att lära behållas och utvecklas till ett 
livslångt lärande. Sanderoth (2002) menar vidare att det kan vara svårt att skilja på 
begreppen motivation och lust att lära. En definition kan vara att i motivations-
begreppet avses att arbeta mot ett bestämt mål, medan lustbegreppet saknar denna 
koppling. Lusten är istället en del av själva processen. ”Lust uppkommer som en 
operationell betingning, som när ett barns inre vilja till aktivitet riktas mot lärande 



4 
 

 

och detta beteende belönas d.v.s. kombineras med något som tidigare visats ge barnet 
upplevelse av lust, som att barnet lärt sig något värdefullt (learned triggers).” (s. 102) 
 
Att definiera begreppet nyfikenhet visar sig vara svårt. Nyfikenhet är något abstrakt 
som inte går att ta på. Flera av de författare som studerats tar upp nyfikenhet men ger 
ingen klar definition över begreppet. Vår egen tolkning av begreppet är att nyfikenhet 
är att vara intresserad, vilja utforska och ha lust att lära sig mer om sin omvärld. 
Denna tolkning stöds till viss del av följande formulering: ”Nyfikenhet är en 
psykologisk egenskap som ger lust till utforskande och inlärning” (Wikipedia, 2010).  

 

3.3 Styrdokumenten om begreppet nyfikenhet. 
Vad säger styrdokumenten om begreppen nyfikenhet och lust att lära? 
 

- ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 

problem.”(Skolverket, 2010b, s. 6) 

 
- ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för 

skolans verksamhet.” (Skolverket, 2010b, s. 10) 

 
- ”Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet 

syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 

ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära.” (Skolverket, 2010b, s. 4)  

 
Den nya kursplanen i fysik säger att 
 

- ”Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och 

behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.” (Skolverket, 2010a, 

s. 53) 

 
- ”Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse 

för att undersöka omvärlden.” (Skolverket, 2010a, s. 53) 

 
 

Begreppet nyfikenhet förekommer således ett flertal gånger i både den nya 
läroplanen och den nya kursplanen i fysik. Begrepp som lust att lära, intresse och 
utforskande omnämns också i detta sammanhang.  
 
Formuleringarna om skolans skyldighet att skapa en undervisning som stimulerar 
elevernas nyfikenhet är abstrakta och ger ingen vägledning om hur detta konkret ska 
gå till. Vi tolkar det som att det åligger varje skola/arbetslag/lärare att utforma 
undervisningen så att detta mål uppfylls. 
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3.4 Hur stimuleras elevernas nyfikenhet? 

Undervisning för barn i de yngre åldrarna bör vara utformat från ett 
nyfikenhetsperspektiv anser Strömdahl (2002). Under lekfulla och underhållande 
former ska barnet utforska världen, dess fenomen och föremål. Han menar vidare att 
eleverna på ett lekfullt sätt ska komma i kontakt med naturvetenskapliga fenomen 
parallellt med att den traditionella NO - undervisningen introduceras. Det 
underhållande och lekfulla arbetssättet stöds även av Dewey (1985), som menar att 
övningar, som ger eleverna utlopp för sin lust att leka och utforska, engagerar och 
underlättar lärandet. De lekfulla aktiviteterna bör vara ett naturligt inslag i den 
ordinarie skolundervisningen eftersom ”Utan inslag av lek och arbete går det inte att 
skapa förutsättningar för effektivt lärande.” (ibid. s.242) 
 
Att ha roligt i skolan kan dock ibland uppfattas som negativt bland lärare. Många 
äldre lärare beklagar sig över att dagens elever tycker att allt i skolan ska vara roligt 
”Att betona lusten och inte plikten möter motstånd.” (Lindahl, 2003, s. 247). Tidigare 
fostrades eleverna till att bli något, men idag fostras barnen istället till att bli någon. 
Barndomen är fylld av en mängd olika aktiviteter och barnet har från tidig ålder vant 
sig vid att det går bra att byta aktivitet när det ledsnat på den förra. För att eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla och behålla sin nyfikenhet och sitt intresse anser 
Lindahl att synsättet på undervisningen måste förändras så att den får ett mer 
lustfyllt och intressant innehåll. 

3.5 Varför en högläsningsbok med bilder? 

Egan (1995) argumenterar i sin bok Berätta som en saga! för att skolan i sin 
undervisning ska använda sig av berättelser i alla ämnen som komplement till den 
traditionella undervisningen. Berättelserna kan bidra till att öka elevernas 
engagemang och är ett effektivt verktyg för att skapa förståelse för omvärlden. Sagor 
har en positiv inverkan då barnet via sagorna lär sig olika begrepp. Detta synsätt 
bekräftas av Lindö (2005, s.14) som menar att en bra bok för barn ska ge lustfyllda 
erfarenheter, förmedla kunskap, stimulera barnets fantasi samt utveckla ordförråd 
och begreppsbildning. 
 
Även Sträng-Haraldsson (2000) beskriver hur sagor och berättelser kan användas i 
undervisningen. Hon skriver att barnet kan vidareutveckla sin uppfattning om 
fenomen i omvärlden på skilda sätt, t.ex. via egna vardagliga erfarenheter, sagor och 
berättelser till så småningom ett naturvetenskapligt perspektiv.  
 
Berättelser kan vara en bra metod för att undervisa i alla ämnen på ett mer 
fängslande och meningsfullt sätt. ”En berättelse är, således, inte enbart en tillfällig 
underhållning. Den återspeglar ett grundläggande och kraftfullt sätt att göra ens 
omvärld och ens upplevelser begripliga” (Egan, 1995, s.8). Fiktiva skildringar inne-
fattar ofta olika känslor och att undervisa med hjälp av berättelser kan ge en bra 
balans mellan det kognitiva och det affektiva innehållet. Egan argumenterar vidare 
för att använda berättelser i undervisningen eftersom det är en bra metod att på ett 
effektivt och engagerande sätt få eleverna att tillgodogöra sig ämnesinnehållet. 
Fantasi är, framförallt i de yngre skolåren, ett betydelsefullt redskap i inlärningen. 
 
Att välja litteratur som utgår från barnets egna erfarenheter är viktigt enligt Lindö 
(2005). Det är dessutom betydelsefullt att utmana barnens föreställningar genom att 
införliva andras erfarenheter i boken. ”Människan är en meningsskapande varelse 
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och berättelser, oavsett om de är i muntlig, skriftlig eller bildlig form, hjälper oss att 
skapa mening i vårt liv” (s.24). Högläsning och berättande är så pass betydelsefullt att 
det bör vara ett stående inslag i undervisningen. Lindö skriver också att bilderboken 
bidrar till en multimodal undervisning där eleverna får använda sig av både en verbal 
och en visuell kommunikation. Hon menar vidare att en av högläsningsbokens 
fördelar är att språket och handlingen kan vara mer komplicerad än när barnet läser 
på egen hand. 

3.6 Varför experiment/praktiska övningar? 
Ekstig (2002) framhåller tre möjliga förklaringar till varför skolan har problem med 
att stimulera elevernas intresse för naturvetenskapliga ämnen. 
 

1. Kursernas innehåll är alltför omfattande för många elever. Det leder till att eleverna 
tillägnar sig en ytlig inlärningsstrategi. De går in för minneskunskaper istället för 
förståelse. 

2. Det presenterade stoffet är alltför teoretiskt för de flesta. Eleverna får den 
uppfattningen att det finns en kod för förståelsen som de själva inte har tillgång till. 
De säger sig då inte ha fallenhet för studier i naturvetenskap. 

3. Stoffet har en alltför ensidig intellektuell framtoning. Elevens emotionella och sociala 
kompetenser får inte komma till adekvata uttryck. (s.17) 

 

Under punkt 2 ovan nämns att den naturvetenskapliga undervisningen ofta är alltför 
teoretisk. Att arbeta mer med praktiska övningar kan således vara ett sätt att 
stimulera elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Att stoffet har ”en 
alltför ensidig intellektuell framtoning”, som beskrivs under punkt 3, kan vara en 
synpunkt som stödjer vårt syfte att skapa ett skönlitterärt arbetsmaterial i ett 
naturvetenskapligt ämne. 
 
Per-Olof Wickman skriver i boken Kommunicera naturvetenskap i skolan – några 
forskningsresultat (2002) att experiment och praktiskt arbete har sin givna plats i 
undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. Han har studerat laborationernas 
betydelse och kommit fram till slutsatsen att lärarens insats har stor betydelse för vad 
eleverna faktiskt lär sig av dessa övningar. ”En lyhörd lärare spelar en avgörande roll 
som laborationernas regissör och som samtalspartner till studenterna.” (s.112) 
 
Naturvetenskapliga studier handlar om att gradvis få en ökad förståelse för naturen 
menar Björn Andersson (2008a). Eleverna introduceras i ett vetenskapligt arbetssätt 
med att ställa hypotes, utföra experiment som antingen verifierar eller falsifierar 
teorin. Praktiska övningar i de yngre åldrarna bör vara till viss del fria, men det gäller 
att successivt ta in naturvetenskapliga begrepp som kan utveckla barnets fria 
utforskande mot ett mer vetenskapligt undersökande. 
 
Att eleverna ska vara aktiva i undervisningen genom ett praktiskt arbetsätt med 
läraren som vägledare är något som Dewey avsåg när han myntade begreppet 
”learning by doing” (Stensmo, 2007, s. 220). De praktiska experimenten i vår 
lärarhandledning gör att eleverna aktivt undersöker de fenomen som tas upp i 
högläsningsboken ”Magnus Magnet”. Dewey menar att det är fyra olika faktorer som 
styr individens motivation:  
 
 1 ett socialt behov av gemenskap, 
 2 en nyfikenhet att utforska, 
 3 en lust att skapa och tillverka, och 
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 4 ett estetiskt intresse. (Stensmo, 2007, s. 220)  
 

3.7 Magneter och magnetism 

Ordet magnet härstammar från det grekiska ordet magnes som betyder ”sten från 
Magnesia”. Magnesia är en forntida stad i Grekland (EDU, 2010).  
 
Det finns i huvudsak två grundtyper av magneter. Den första är permanent-
magneten, som är magnetisk hela tiden. Exempel på permanentmagneter är 
stavmagneter, hästskomagneter och kylskåpsmagneter. Den andra typen är elektro-
magneten som bara är magnetisk så länge en elektrisk ström tillförs. Nedan beskrivs 
de olika typerna av magneter samt fenomenet magnetism mer ingående. 
 
 

Enligt den klassiska fysiken rör sig elektronerna i banor runt atomkärnan 
samtidigt som de roterar. Rörelsen påminner om jordens rörelse runt solen 
och dess rotation kring jordaxeln. En elektron, som rör sig i en bana runt 
atomkärnan kan jämställas med en strömslinga med en mycket svag 
elström. Elektronrörelsen runt kärnan ger således upphov till ett svagt 
magnetfält. Ett litet bidrag till detta magnetfält kommer dessutom från 
elektronernas spinn. Samverkande bidrag från elektronerna runt kärnan 
gör att varje atom kan uppfattas som en liten, svag stavmagnet, en 
elementarmagnet (Rönnlund, 1985, s.85). 
 

Vanligtvis är de magnetiska kraftfälten från dessa mycket små atomära magneter 
riktade åt olika håll, och deras krafter tar ut varandra. Därför upplever vi de flesta 
material som icke-magnetiska. I en permanentmagnet kan atomerna ordnas i 
områden (domäner) så att atomernas sammanlagda magnetiska kraft samverkar och 
kan iakttas utanför magneten (Andersson, 2008b).  
 

 
Figur. 1 (Georgia State University, 2010)  
 
Bilden ovan (fig. 1) visar ett ferromagnetiskt material (av järn, nickel eller kobolt). 
Elektronerna har inrättat sig i domäner (bilden till vänster) men domänernas kraft är 
riktad åt olika håll. När ett magnetfält utifrån förs mot materialet (bilden i mitten) 
riktas den magnetiska kraften i respektive domän åt samma håll och det magnetiska 
materialet dras till magneten. Bilden till höger visar att det inte spelar någon roll 
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ifrån vilket håll magnetfältet tillförs utifrån. Domänerna kommer att ställa in sig att 
de attraheras av den magnetpol som är närmast (Georgia State University, 2010). 
 
Permanentmagneten har en nord- och en sydpol. För att skilja dessa åt brukar 
nordpolen oftast markeras med röd färg medan sydpolen brukar vara vit. Två olika 
poler (nord-syd) drar sig till (attraherar) varandra, medan två lika poler (nord-nord 
eller syd-syd) stöter ifrån (repellerar) varandra. Om man delar en stavmagnet på 
mitten får man två nya magneter som vardera har en syd- och en nordpol. Det går 
således inte att ”tillverka” en stavmagnet med bara en pol. I fantasin kan delandet av 
magneten i mindre och mindre magneter fortsätta ända ner på atomnivå, eftersom de 
magnetiska egenskaperna har med elektronernas rörelse kring atomkärnan att göra 
(Schultze & Svensson, 2000). 
 
Vårt jordklot är som en jättelik magnet. Det är detta faktum som gör att vi kan 
använda en kompass för att orientera oss. Kompassen är dessutom anledningen till 
att vetenskapsmannen Örstedt (1777 – 1851) av misstag upptäckte att en elektrisk 
ledare ger upphov till ett magnetiskt kraftfält. Han råkade ha en liten kompassnål 
framme i närheten av en elektrisk ledare och iakttog att nålen rörde sig då strömmen 
slogs på. Denna upptäckt ledde så småningom till en uppfinning som kallas 
elektromagnet (Schultze & Svensson, 2000). 
 
Elektromagneten består av en kärna av järn. Runt denna är en elledning lindad i 
många varv. När en stor ström går genom ledningen alstras ett mycket kraftigt 
magnetfält, men när strömmen slås av upphör den magnetiska kraften. 
Elektromagneten används bl.a. vid tunga lyft, men även i en hel del elektriska 
apparater såsom elmotorer, ringklockor, generatorer etc. (Schultze & Svensson, 
2000). 
 

4 Genomförande 
I framtagandet av arbetsmaterialet ”Magnus Magnet” har arbetet utförts efter 
följande punkter: 
 

 Idé. Här beskrivs hur idén till materialet föddes. 
 

 Syftet och avgränsning. Syftet med arbetsmaterialet diskuterades och 
bestämdes liksom vilka områden inom ämnet magnetism som materialet ska 
omfatta. 
 

 Målgruppen definierades. Den åldersgrupp som materialet ska rikta sig 
till bestämdes.  
 

 Inventering. En inventering av en del av de befintliga böcker i ämnet 
magnetism som finns och som riktar sig till målgrupper genomfördes. 
 

 Pilotgruppen. Pilotgruppen består av ett antal barn ur målgruppen samt 
deras vårdnadshavare. Dessa har kontinuerligt hjälpt till i processen och 
skrivandet av boken. 
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 Faktainsamling. De fakta som stödjer syftet samlades in samt fakta om 
magnetism. 
 

 Boken innehåll. Bokens figurer samt handlingen arbetades fram. Layout 
och illustrationer bestämdes. 
 

 Lärarhandledningens innehåll. Lärarhandledningens innehåll samt 
layout bestämdes. 
 

 Utvärdering av materialet. Det sista steget i processen med framtagandet 
av arbetsmaterialet Magnus Magnet var att det provades i undervisningen i 
förskoleklass och skolår 1. 

 
I avsnittet som följer kommer en mer detaljerad beskrivning av ovanstående punkter. 
 

4.1 Idé 

Tidigt bestämdes att utvecklingsarbetet skulle utformas inom ämnet fysik och 
område magnetism. Detta på grund av att fenomenet lätt kan iakttas genom enkla 
experiment och observationer, något som är viktigt för att eleverna ska tycka att 
undervisningen är meningsfull och intressant. 
 
Vid litteraturstudier beskrev flera författare hur viktigt det är att introducera de 
naturvetenskapliga ämnena på ett lekfullt och underhållande sätt i de tidiga skolåren. 
Detta för att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att lära. Idén om att skriva en 
illustrerad högläsningsbok som tar upp ämnesområdet magnetism uppstod och 
bokens huvudperson ”Magnus Magnet” föddes. Barn har oftast från tidig ålder varit 
med om att roas och underhållas av högläsning vilket gör detta till en bra metod för 
undervisning av yngre elever. Ytterligare inspiration erhölls genom att studera de 
examensarbeten som nämns under rubrik 3 i detta arbete. Dessutom bestämdes att 
en lärarhandledning skulle ingå i arbetsmaterialet för att ge pedagogerna stöd i 
användandet av produkten. 

4.2 Syfte och avgränsning 

Syftet är att skapa ett arbetsmaterial i ämnet magnetism som utifrån ett 
nyfikenhetsperspektiv och på ett underhållande sätt tar upp det naturvetenskapliga 
fenomenet magnetism.  
 
Att ta upp alla egenskaper inom området magnetism skulle göra arbetet alldeles för 
stort samt att det skulle bli för avancerat för målgruppen som är barn i förskoleklass 
och skolår 1. Genom samtal mellan författarna av detta arbete bestämdes att endast 
de egenskaper som konkret kan upplevas och ses av barnen skulle tas med. 
Avgränsning har således skett till magneters olika utseende, nord- och syd-polerna, 
vilka material som fastnar på en magnet, begreppen attrahera och repellera samt vad 
en permanentmagnet och elektromagnet är. Alla dessa egenskaper kan eleverna lätt 
observera i experiment.  
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4.3 Målgrupp 

Målgrupp för arbetsmaterialet Magnus Magnet bestämdes till förskoleklass och 
skolår 1. Det är betydelsefullt att de naturvetenskapliga ämnena finns med redan från 
början i elevernas skolgång. 

4.4 Inventering 
Inför utvecklingsarbetet gjordes en mindre inventering av det befintliga utbudet av 
litteratur i ämnet magnetism för att se om det finns någon skönlitterär bok i ämnet 
magnetism som riktar sig till barn i de tidigare skolåldrarna.  
 
Följande böcker hittades: 
 
Kul att kunna om elektricitet och magnetism (Cash & Taylor, 1989): Denna 
bok tar upp magnetfält, magnetens poler, attraktion och repellering, det magnetiska 
jordklotet, kompassen samt elektromagnet. Boken är en faktabok med experiment. 
 
Egna experiment med elektricitet och magneter (Angliss, 2001): Boken tar  
upp att magneter kan se olika ut, magneters egenskaper såsom förmågan att dra till 
sig föremål av vissa metaller (järn, nickel: magnetiska material). Att en del magneter 
kan grävas fram i naturen och att andra framställs av ickemagnetiska material med 
hjälp av elektricitet. Vidare tar boken bl.a. upp att magneter har två poler och att 
polerna antingen attraherar eller repellerar varandra. Boken är en faktabok med 
tillhörande experiment. 
 
På en del skolor används så kallade NTA - lådor i undervisningen (Natur och Teknik 
för Alla). I detta arbetsmaterial ingår ett tema som heter ”Magneter och motorer” och 
riktar sig företrädesvis till skolår 6-7. Inget skönlitterärt innehåll.  (NTA, 2010) 
 
Läromedel: 
 
Teknatur (Lindell, A. 1996): Boken är en renodlad experimentbok som har ett par 
stycken experiment som behandlar magnetism. De tar inte upp något om de olika 
egenskaperna en magnet kan ha, historia eller vad som är magnetiskt.  
 
Grundbok Teknik med fysik och kemi (Sjöberg, S. 2004): Är en bok för de 
första skolåren som ger det första mötet med ämnena teknik, fysik och kemi. Boken 
är bra skriven då den behandlar samhället runt omkring oss med dess teknik. Lite 
kemi kommer in då den tar upp kemikalier i hemmet även fysik benämns då ett 
kapitel tar upp elektricitet. Magnetism tas inte upp överhuvudtaget. 
 
Alla ovanstående böcker utom en riktar sig för undervisning i skolår 4-6. I 
inventeringen av befintliga böcker i ämnet magnetism, som riktar sig till barn i de 
yngre skolåren, hittades inga skönlitterära högläsningsböcker. Undersökningen är 
dock inte heltäckande.  

4.5 Pilotgrupp 

Under skrivandet av boken har en pilotgrupp konsulterats som hjälp för att kunna 
utveckla bokens innehåll, text och illustrationer så att de uppfattas av barn som roliga 
och underhållande. Pilotgruppen har bestått av fyra barn i åldern 6-7 år, tre pojkar 
och en flicka och deras vårdnadshavare. Det var barn i vår bekantskapskrets som 
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tillfrågades och detta var ett bekvämlighetsurval. Barnens föräldrar har medverkat på 
så sätt att de läst boken högt för barnen och sedan förmedlat barnens reaktioner till 
författarna av boken. De forskningsetiska principerna har beaktats genom att 
barnens vårdnadshavare muntligt informerats om att medverkan är frivillig, att deras 
synpunkter behandlas konfidentiellt och att framkomna synpunkter endast kommer 
att användas i detta arbete. Både barn och vuxna har gett såväl positiva som negativa 
kommentarer som använts för att förbättra produkten. 
 
Feedback har getts genom skriftlig kommunikation samt i ett fall muntligt. Exempel 
på förslag till förbättringar är textens utformning. De meningar som barnen haft svårt 
att förstå har omarbetats. Flertalet barn påpekade detaljer i illustrationerna som 
missats, som t.ex. då en figur färglagts med fel färg. Ett barn ville se mer av kranen 
(elektromagneten) som förekommer i berättelsen. Detta har tagits hänsyn till då 
arbetet med att utforma boken fortskridit. 
 
Synpunkterna gav en tydlig antydan om att boken är intressant och att bilderna 
väcker många tankar. Flera av deltagarna i pilotgruppen tyckte att det var roligt när 
Magnus blir kär och kunde känna igen sig i känslorna som uppstår. Flickan i 
pilotgruppen kommenterade en bild där Magnus och Malin slår ihop, de attraheras 
av varandra, i matsalen: ”Jag förstår att mittenarmarna inte syns. Det kanske gör 
ont!”. En rolig kommentar som illustratörerna inte tänkt på när bilden tecknades. 
Barnen känner igen sig i berättelsen som handlar om när Magnus Magnet börjar i 
förskoleklass men ett barn sa att några fjärilar i magen hade hon inte när hon började 
skolan. Vissa barn skrattade högt till illustrationen om att vissa saker fastnar på 
magneter och pekade på sakerna på bilden innan föräldrarna hunnit läsa texten. 
Detta tolkas som att barnen verkligen intresserade sig för och blev roade av bokens 
illustrationer. 

4.6 Faktainsamling 

Genom litteraturstudier samt sökningar på internet framtogs fakta som behövdes för 
att skriva boken Magnus Magnet samt medföljande lärarhandledning. 
 

4.7 Bokens innehåll 

För att syftet med att skapa ett arbetsmaterial som eleverna kan uppleva som 
underhållande skulle uppnås, valdes illustrerad högläsningsbok som produkt. 
Anledning till detta är att Egan (1995) menar att berättelser är en bra metod för att 
engagera elever i skolans undervisning. All text och alla illustrationer i boken har 
skapats av författarna. I den första versionen av boken var illustrationerna ganska 
enkla. Det var denna version som pilotgruppen testade och hade synpunkter på. 
Utifrån den feedback som erhölls utvecklades både text och bild, och till sist skapades 
den slutgiltiga versionen av högläsningsboken.  
 
Huvudpersonen i boken döptes till ”Magnus Magnet”, vilket också blev bokens titel. 
Något genusperspektiv fanns inte med då boken skrevs och anledningen till att 
huvudpersonen fick manligt kön var att författarna inte kunde komma på något 
flicknamn som började på ”Magn-”. I boken finns för övrigt både flickor och pojkar 
representerade så att alla elever har någon att känna könstillhörighet med. 
För att eleverna ska ha möjlighet att känna igen sig i boken utspelar sig berättelsen i 
skolmiljö och handlar om saker som hur det känns att börja i skolan, att åka på ett 
studiebesök och att bli kär i en klasskamrat. Lindö (2005) menar att det är viktigt att 
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handlingen utgår från barnens egna erfarenheter. Att studiebesöket blev just på en 
avfallsstation var ett val som gjordes då detta är en plats där det kan finnas både 
metallskrot och en kran med elektromagnet. 
 
Alla figurer i boken är magneter, men de har olika utseende. De fick olika enkla 
attribut, såsom t.ex. en keps, olika färger på skor, olika frisyrer etc. för att eleverna 
ska kunna skilja figurerna ifrån varandra. 
 
Kursplanen i fysik (Skolverket, 2010a) omnämner att eleverna i skolår 1-3 ska kunna 
sortera föremål efter olika egenskaper, bl.a. magnetism. De magnetiska egenskaper 
och fenomen som tas upp i boken är skillnaden mellan permanent- och 
elektromagneter, permanentmagneters olika utseende, permanentmagnetens nord- 
och sydpol, att likadana poler repellerar medan olika poler attraherar varandra. 
Dessutom berörs att det endast är vissa material som är magnetiska. Dessa 
egenskaper följs upp i de praktiska övningar som finns med i lärarhandledningen. 
Tanken är att de fenomen och egenskaper hos magneter och magnetism som tas upp i 
högläsningsboken lätt ska kunna observeras av barnen genom enkla experiment. 
 
I mindre barngrupp kan det fungera att läsa högt direkt ur boken och visa barnen 
bilderna, men i en större barngrupp kan det vara svårt att arrangera aktiviteten så att 
alla barn får ta del av illustrationerna på ett tillfredsställande sätt. Bilderna är viktiga 
eftersom de underlättar för barnen att förstå textinnehållet. Enligt Lindö (2005) 
bidrar bild och text till en multimodal undervisning som ger eleverna både en visuell 
och en verbal kommunikation. Därför medföljer OH-kopior samt en cd-skiva med 
bokens alla sidor, så att läraren själv kan välja hur hon eller han vill lägga upp 
lektionen. 
 
På OH-bilderna samt cd-skivan finns bokens text med på bilderna. Tanken med detta 
är att elevernas läs- och skrivutveckling stimuleras då de ser texten samtidigt som en 
vuxen läser för dem. Detta ingår inte syftet men är en extra fördel med materialet då 
det riktar sig till barn som precis ska lära sig att läsa.  

4.8 Lärarhandledningens innehåll  
Lärarhandledningen ger förslag på hur arbetsmaterialet kan användas i skolan samt 
en viss faktabakgrund i ämnet magnetism. Den innehåller även förslag på experiment 
och övningar inom ämnet. Den pedagogiska tanken med lärarhandledningen grundar 
sig i Deweys ”learning by doing”. Det eleverna gör rent konkret leder till en vidare 
förståelse av i det här fallet magnetism (Stensmo, 2007). Även Wickman (2002) 
betonar betydelsen av det praktiska arbetet i den naturvetenskapliga undervisningen 
och i Lgr 11 står det att ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet” 
(Skolverket, 2010b, s. 6), något som övningarna i lärarhandledningen kan bidra till. 
 
Inför varje arbetspass tar lärarhandledningen upp vilket material som behövs för att 
genomföra lektionen. Instruktionerna är gjorda steg för steg så att aktiviteten ska 
vara lätt att genomföra. Lärarhandledningen innehåller dessutom en del 
illustrationer som ytterligare underlättare förståelsen för hur övningarna ska utföras. 
 
Inspiration till experiment och övningar erhölls från de experimentböcker som tas 
upp under rubrik 4.4 i detta arbete, samt från föreläsningar under författarnas 
studietid på Mälardalens högskola. 
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4.9 Utvärdering 

Tre pedagoger som är verksamma i förskoleklass - skolår 1- 2 testade den slutliga 
versionen av arbetsmaterialet. Dessa deltagare valdes ut via ett bekvämlighetsurval 
då de var anställda vid författarnas VFU-skolor. Anledningen till att en pedagog som 
undervisar i åk 2 deltog, då materialet ej är ämnat för denna målgrupp, var att den 
aktuella pedagogen är särskilt intresserad av naturvetenskap och under innevarande 
termin undervisade om magnetism. Detta gav en möjlighet att testa produkten i 
skolår 2 för att se om materialet även kan användas till undervisning av äldre barn. 
Deltagande pedagoger informerades om att deltagandet var frivilligt, samt att deras 
synpunkter skulle hanteras konfidentiellt och endast användas i detta arbete. 
 
Pedagogerna ombads att genomföra introduktionspasset enligt lärarhandledningen 
och ge akt på barnens reaktioner i klassrummet. I ett uppföljande samtal gav 
deltagande pedagoger sina synpunkter på boken ”Magnus Magnet”, samt att de 
uppmanades berätta om hur de upplevde att eleverna reagerade på materialet. Tyckte 
eleverna att boken var underhållande? Märktes det om elevernas nyfikenhet inför 
magneter och magnetism väcktes, under eller efter lektionen? Pedagogerna ombads 
också ange sina synpunkter på den medföljande lärarhandledningen. 
 
Utvärderingssamtalet var tänkt som ett informellt samtal men några frågor 
formulerades för att ge samtalet en viss struktur, liknande den samtalsintervju som 
omnämns av Bjørndal (2005). Under detta samtal ges stor frihet åt parterna att 
utforma samtalet. ”Intervjuaren har i begränsad utsträckning gjort en plan för hur 
samtalet ska fortlöpa /…/” (s.92). Ett antal öppna frågor formulerades som användes 
som stöd i samtalet, se bilaga 3. Denscombe (2009) menar att öppna frågor är 
fördelaktiga då de ”/…/ med stor sannolikhet kommer att återspegla hela rikedomen 
och komplexiteten i respondentens synpunkter.” (s.221) Den som intervjuas ges 
också möjlighet att själv formulera sina svar. En av nackdelarna är att de öppna 
frågorna kräver ett större engagemang från respondenten än slutna frågor, något som 
kan påverka viljan att delta i undersökningen. Bjørndal (2005) skriver att frågorna 
kan formuleras utifrån olika punkter, bl.a. frågor om upplevelser, vad respondenten 
har sett och observerat. Detta var utgångspunkten då samtalsfrågorna utformades. 
 
Resultatet av dessa samtal följer nedan. Texten är en sammanfattning av de 
anteckningar som gjordes vid utvärderingssamtalen och är därför inte att betrakta 
som citat. 

5 Utvärdering 
Arbetsmaterialet har testats av två lärare och en lärarstudent, som är verksamma i 
förskoleklass, skolår 1 samt skolår 2.  
 
Lärare 1 (förskoleklass) och Lärarstudent (skolår 1) valde att använda sig av OH-
bilderna då de läste boken om Magnus Magnet för barnen. Lärare 2 (skolår 2) valde 
att använda CD skivan på smartboarden då hon läste boken i helklass. Lärare 3 
(skolår 1) hade tyvärr inte haft tid att testa materialet men gav synpunkter på 
lärarhandledningen (se bilaga 2). 
 

1. Vilka kommentarer, positiva och negativa, kan du ge på högläsningsboken 

”Magnus Magnet”? 
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Lärare 1: Mitt intryck av boken är positivt. Jag tyckte att ni fick med mycket 

innehåll i boken som gav upphov till diskussioner bland barnen. De reagerade 

bl.a. på att ”magneterna ser olika ut, och det gör ju vi också!”. Sidan med 

skolfotobilderna var populär. Den ville barnen se flera gånger.  

Jag tyckte att det var bra att handlingen var förlagd till förskoleklass, det gav 

barnen igenkänning. De kände även igen det där med att kasta sopor och att 

åka till avfallsstationen. Positivt att bilderna fanns med på OH och CD. Jag 

tyckte det var bra att det fanns ett faktainnehåll i boken, det ökar sagans värde. 

Boken kändes en aning lång för barnen, som är ganska rörliga. Detta faktum 

kan också ha påverkats av att lokalen som användes inte var ändamålsenlig. 

Barnen satt på golvet och OH-bilderna visades mot en vitmålad vägg. Några 

svåra ord fick jag förklara mer för barnen, t.ex. attrahera. 

 

Lärarstudent: Jag tycker att materialet är riktigt bra. Jag började lektionen 

med att prata med barnen om deras förförståelse, och tittade på magneter som 

fanns i klassrummet, bl.a. tavelsudden. Barnen var engagerade hela tiden. Jag 

är imponerad av att de kunde sitta still och lyssna i 30-40 minuter, något som 

brukar vara svårt att åstadkomma i vanliga fall. Det blev mycket prat om färg, 

form och skillnader i utseende. Ordet ”hästsko” fick jag förtydliga för att alla 

barn skulle förstå. 

 

Lärare 2: Jag tycker att högläsningsboken hade illustrationer som stimulerade 

barnen och de ”sa” väldigt mycket. All fakta var väl hopvävd med den övriga 

texten och den låg på elevernas nivå, trots att det var en skolår 2, eftersom 

klassen har många andraspråksinlärare. Boken innehåller många svåra ord 

vilket bara är positivt då det ger barnen en bättre ordförståelse. Jag kände inte 

som om det var några problem att stanna upp i berättelsen för att förklara ord 

som barnen inte förstod. Att boken innehöll känslor var också positivt då 

diskussioner uppkom spontant i elevgruppen om hur man känner sig när man 

är kär.  

 

2. Vilka kommentarer, positiva och negativa, kan du ge på lärarhandledningen? 

 

Lärare 1: Jag tyckte att lärarhandledningen var tydlig och lätt att följa. Jag 

brukar undervisa med NTA – lådor, och där medföljer anvisningar till läraren, 

men jag tyckte nästan att den här var ännu enklare att förstå. Bra med 

illustrationer som extra stöd och att det klart framgår vilket material som 

behövs. 

 

Lärarstudent: Jag tyckte att det var enkelt att följa handledningen, kändes 

nästan som att man inte behövde läsa igenom den innan, att man kunde ha 

den bredvid sig under pågående aktivitet och läsa steg för steg hur man skulle 

göra. Bilderna var bra. 
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Lärare 2: Jag tycker att det gick bra att följa handledningen. Positivt var att 

målen var utsatta och att lärarhandledningen innehöll ytterligare fakta som är 

bra för läraren att känna till om magnetism.  

 

Lärare 3: Var väldigt ledsen över att inte ha hunnit testa materialet. 

Lärarhandledningen gav mersmak efter genomläsning, och läraren bad att få 

testa materialet senare då det lugnat ner sig lite. Pedagogen gav dock följande 

kommentar på lärarhandledningen: ”Handledningen var superbra! Den var 

tydlig, utan svårigheter och kunde inte missförstås.” 

 

3. Tyckte barnen att boken var rolig/underhållande? Om ja, hur märkte du det? 

 

Lärare 1: Ja, det blev många glada skratt, t.ex. då det fastnade en skruv på 

Magnus rumpa. När barnen tyckte att boken var ”lite lång” så gjorde de roliga 

inslagen att jag kunde fånga deras intresse igen. De kände igen sig i känslorna 

när Magnus var kär och när Magnus tyckte att det var pinsamt, det tyckte 

barnen var roligt. 

 

Lärarstudent: Ja, barnen skrattade vid flera tillfällen och var engagerade under 

hela tiden jag läste. Vi tittade och pratade mycket om detaljer i bilderna. 

Barnen tyckte att bilderna var jättefina och att det var roligt att någon hade 

ritat dem. 

 

Lärare 2: Ja, de tyckte att bilderna var roliga med många attiraljer som de 

kunde identifiera de olika figurerna med. De sa att ”har hon ritat och hittat på 

allt det här själv?” vilket de tyckte var väldigt intressant. De fick en relation till 

boken då de visste vem som hade skrivit och ritat den. Berättelsen tyckte de 

var rolig då de skrattade flera gånger under högläsningen och jag fick positiva 

kommentarer under tiden. Att Magnus rodnade när han blev kär tyckte de var 

bra och det blev lite ”pirrigt” i klassen.  

 

4. Märkte du om barnens nyfikenhet väcktes då du läste boken? På vilket sätt 

visade barnen i så fall nyfikenhet? 

 

Lärare 1: Ja, genom att barnen ställde frågor och ville diskutera. De upprepade 

ord och levde sig in i berättelsen. 

 

Lärarstudent: Ja, absolut! Eleverna ställde många frågor och när de fick låna 

stavmagneter så vred och vände de på dessa och testade olika sätt för att se hur 

magneterna attraherade eller repellerade. 

 

Lärare 2: Ja! De ville berätta allt de visste om magnetism så sagan väckte 

tankar. Upptäcktsfärden med magneterna tyckte de var jätteroligt, alla ville 
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berätta vad de hittade som var magnetiskt. Någon kom på att man kunde ha en 

magnet under bordet och flytta ett gem som var magnetiskt på bordskivan.  

 

5. Har du i efterhand märkt på barnen att de blivit mer intresserade av 

magnetism? Om ja, beskriv hur du har märkt detta. 

 

Lärare 1: Ja, samma dag kom en elev och sa: ”Du, kylskåpet, det är väl 

magnetiskt?” 

 

Lärarstudent: Ja, genom att eleverna lekte och provade med den magnetiska 

tavelsudden. 

 

Lärare 2: Ja, de drog paralleller till andra saker som är magnetiska, som 

jordens dragningskraft samt nordpol och sydpol. Vi läser just nu om rymden. 

 

Slutsatsen av ovanstående utvärdering är att arbetsmaterialet ”Magnus Magnet” 

upplevs som övervägande positivt av både lärare och elever. Barnen tyckte att boken 

var rolig och underhållande, och högläsningsboken gav upphov till många intressanta 

diskussioner. Lärarna kunde iaktta att nyfikenheten inför fenomenet magnetism 

väckts hos några elever. Spontana kommentarer, som Annika Sundqvist fick från 

eleverna i efterhand, såsom att boken var ”Fett ägig” och ”Jätterolig saga” styrker 

ytterligare uppfattningen att eleverna tyckte att materialet var intressant och roligt.  

6 Diskussion 
Detta utvecklingsarbete har stärkt vår uppfattning om att en illustrerad högläsnings-
bok och praktiska övningar är en bra metod för att väcka nyfikenhet inför 
naturvetenskapliga fenomen hos barn i den yngre skolåldern. Utvärderingen visar att 
högläsningsboken samt experimenten till viss del väckt barnens intresse. Detta visade 
sig genom att barnen var engagerade, ville diskutera, drog paralleller till de 
geografiska polerna samt utforskade de magnetiska fenomenen på ett inlevelsefullt 
sätt. Detta överensstämmer med Egan (1995), Lindö (2005) och Sträng – Haraldsson 
(2000) som redogör för fördelen med att använda sagor och berättelser i skolans 
undervisning för att förstärka elevernas förståelse för omvärlden. Fördelen med att 
använda sig av praktiska övningar beskrivs av Wickman (2002) och Ekstig (2002) 
som menar att det praktiska arbetet ger eleverna större möjlighet att tillägna sig de 
teoretiska kunskaperna och bör ingå i den naturvetenskapliga undervisningen. 
 
Att beskriva nyfikenhet visade sig vara svårt, eftersom vi inte hittade någon författare 
som gav en klar definition av begreppet. Många författare tar upp nyfikenhet i sina 
texter, även läro- och kursplanerna innehåller detta ord, men ingenstans hittade vi en 
förklaring på vad nyfikenhet innebär. Vi gjorde en egen tolkning av begreppet: 
Nyfikenhet är att individen är intresserad, vill utforska och har lust att lära sig mer 
om sin omvärld. Nyfikenhet, intresse, utforskande och lust att lära är begrepp som vi 
anser vara närbesläktade. På Wikipedia (2010) hittade vi en definition som stämde 
väl överens med vår egen tolkning, vilket gjorde att vi valde att ha Wikipedia som 
källa trots att den ibland ses som mindre tillförlitlig. 
 



17 
 

 

Vi tror att nyfikenhet är något som måste komma inifrån individen själv men att det 
finns mycket som läraren kan göra för att inte släcka denna gnista hos eleverna. Det 
finns inte ett innehåll eller en arbetsmetod som garanterat väcker alla elevers 
nyfikenhet, då alla barn är unika och har olika intressen. Genom att utgå från 
elevernas intressen, variera undervisningen och att sträva efter att eleverna uppfattar 
den som underhållande, anser vi att förutsättningarna för att stimulera barnens 
nyfikenhet ökar. Detta är betydelsefullt för att sporra elevernas lust att lära, enligt 
Sanderoth (2002). Även läroplanen (Skolverket 2010b) betonar betydelsen av att 
stimulera elevernas nyfikenhet. 
 
Utvärderingen visade att vårt arbetsmaterial väckt nyfikenhet hos några elever, men 
inte hur övriga elever reagerade. Vi anser att det kan vara svårt för läraren att se om 
nyfikenheten hos barnet har väckts under pågående aktivitet, nyfikenheten syns ju 
inte alltid utanpå och är svår att mäta. Barnen kanske går och funderar på det 
magnetiska fenomenet i tysthet eller så visar sig nyfikenheten vid ett senare tillfälle, 
då eleverna stöter på magneter i sin omgivning. Därför är det möjligt att vårt 
arbetsmaterial väckte nyfikenhet hos fler elever än vad deltagande pedagoger kunde 
observera. 
 
Som en del av det utvärderande samtalet borde vi ha frågat om pedagogerna ville 
fortsätta att arbeta med materialet och/eller rekommendera det till andra lärare. 
Dessa synpunkter kunde ha gett en indikation på om materialet är intressant och 
användbart i skolan.  
 
En svårighet som vi stötte på under utvärderingen var att lärarna var stressade och 
inte riktigt hade tid. En av fyra tillfrågade pedagoger hade inte haft tid att prova 
materialet men vill gärna göra det vid ett senare tillfälle. Övriga pedagoger verkade 
också tidspressade vilken gjorde att vi endast efterfrågade att de skulle göra 
introduktionspasset. Det hade varit en stor fördel om samtliga pedagoger haft tid att 
testa hela arbetsmaterialet, men samtidigt förstår vi att det i slutet av terminen är 
mycket som ska hinnas med i skolan. Det visade sig också att en del skolor inte hade 
tillgång till magneter, vilket naturligtvis försvårade utforskandet av fenomenet. Det 
skulle ha varit bra om vi låtit ett antal stavmagneter medfölja materialet. 
 
En fördel som uppkom i utvärderingen, då materialet testades i skolår 2, var att 
elever med annat modersmål hade behållning av boken trots att den inte var skriven 
för denna målgrupp. Detta gör att vi reflekterar över betydelsen att inte låsa sig vid en 
viss åldersgrupp, utan att ha ett mer vidgat perspektiv då bokens målgrupp 
definieras. Det är alltid den aktuella elevgruppens sammansättning som styr hur väl 
ett material fungerar i undervisningen. 
 
Under processen med skrivandet av boken utgick vi till stor del från våra egna 
uppfattningar om vad barn känner igen sig i och vad som var deras förförståelse. 
Produkten utvärderades av en pilotgrupp och reviderades sedan utifrån dessa 
synpunkter. Ett alternativt arbetssätt kan vara att inleda processen med fältstudier 
för att ta reda på barns förkunskaper, intressen samt igenkänningsfaktorer och 
därefter skriva boken. Ett sätt att fortsätta detta utvecklingsarbete kan vara att skriva 
liknande böcker som behandlar andra ämnesområden inom naturvetenskapen, till 
exempel gravitation eller friktion.  
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

  

 

Ett arbetsmaterial 
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tidigare år 

 

 

Författare Annika 

Sundqvist & Annika 
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Bilaga 2 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

Vi hoppas att du blivit inspirerad av vår lärarhandledning. Vill du veta mer? Se 
nedanstående tips!  
 

Experimentböcker: 
Kul att kunna om elektricitet och magnetism (Cash & Taylor, 1989) 
Egna experiment med elektricitet och magneter (Angliss, 2001) 
Internetlänkar: 
 http://www2.edu.fi/svenska/fyke/index.php?page=magnetism 
 http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:331799  
 
 

 
Bilaga 3: 
 
 Utvärderingsfrågor 
 
Nedanstående frågor använde vi oss av i ett utvärderande samtal med de pedagoger 
som provat vårt arbetsmaterial i respektive verksamhet. 
 

1. Vilka kommentarer, positiva och negativa, kan du ge på högläsningsboken 

”Magnus Magnet”? 

2. Vilka kommentarer, positiva och negativa, kan du ge på lärarhandledningen? 

3. Tyckte barnen att boken var rolig/underhållande? Om ja, hur märkte du det? 

4. Märkte du om barnens nyfikenhet väcktes då du läste boken? På vilket sätt 

visade barnen i så fall nyfikenhet? 

5. Har du i efterhand märkt på barnen att de blivit mer intresserade av magnetism? 

Om ja, beskriv hur du har märkt detta. 

 

http://www2.edu.fi/svenska/fyke/index.php?page=magnetism
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:331799

