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Aktivitetskort som pedagoger kan använda med barn i åldrarna 5-6 år på 
Stenby 4H-gård i Eskilstuna har tillverkats. Syftet var att försöka ge barn 
en positiv känsla för djur, natur och teknik. Genom konkreta upplevelser 
av djur och utevistelse var förhoppningen att barnen skulle få en ökad 
förståelse för djur och natur. Aktivitetskorten innehåller fakta, bilder, 
sånger, ramsor och lekar för att ge variation till barnen. Pedagogen leder 
barnen genom aktiviteterna med frågor och barnen ska ha möjlighet att 
ta upp egna tankar. Aktiviteterna provades av pedagoger och barn från 
Stenby förskola. Både pedagoger och barn förstod innehåll och barnen 
hade många egna frågor. Synpunkter på aktivitetskorten från en pedagog 
samt från djuransvarig på Stenby 4H-gård medförde en revision av 
aktiviteterna. Att mäta resultatet av aktiviteterna efter endast ett besök 
var svårt. Det krävs återkommande besök och uppföljning under en 
längre tid. 
_______________________________________________ 
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Förord 

Vi vill tacka pedagoger och barn på Stenby förskola för att de provade våra aktiviteter 
och hade synpunkter på dem. Ett stort tack även till Helena Wiklund med flera på 
Stenby 4H-gård för deras engagemang, intresse, tid och synpunkter på vårt arbete.  

Vi vill också tacka vår handledare Susanne Engström för att hon tagit sig tid till att 
hjälpa oss med arbetet, ett tack även till kurskamrater. 
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1. Inledning  
Vi valde att göra det här arbetet eftersom vi båda har ett stort intresse för djur och 
natur, och genom detta arbete vill vi försöka förmedla en positiv känsla till barnen för 
djur och natur. Vår målgrupp är 5-6 åringar och vi har valt att vara på Stenby 4H-
gård i Eskilstuna. En 4H-gård är för en del barn den enda möjligheten att få möta 
lantbruksdjur. Denna unika möjlighet vill vi värna om och därför har vi valt att göra 
våra aktiviteter där. 4H är en ideell, opolitisk barn- och ungdoms organisation, de 
fyra H:na står för huvud, hjärta, hand och hälsa.  

Helena Wiklund, djuransvarig på Stenby 4H-gård, menar att det är viktigt att 
”stadsbarn” får möjlighet att komma och möta lantdjur. Många barn är ovana och 
törs inte klappa djuren. Sedan märker de att det inte är farligt och att det känns 
annorlunda än de trott. Det är även viktigt att barnen får en förståelse för att till 
exempel skinkan som vi äter kommer från grisen och att ull kommer från fåren. Det 
finns barn som inte har en aning om hur det fungerar. Helena Wiklund berättar om 
en gång när en katt låg i äggkorgen och barnen trodde att katten hade lagt äggen. Det 
är mycket viktigt med säkerhet när man jobbar med barn och djur anser Helena 
Wiklund, så att varken barn eller djur skadar sig. Barnen måste lyssna på de vuxna 
när de är bland djur och de får öva sig på att uppfatta djurens signaler, för att förstå 
när de inte längre vill. 
 
Även Ellneby (1999) framhåller att barn ifrån storstadsmiljö sällan har kontakt med 
djuren på lantgården. Vissa barn vet exempelvis inte var mjölken kommer ifrån och 
har kanske aldrig sett en levande gris. Författaren menar att det är naturligt för barn 
att umgås med djur, och att man kan finna djur på den egna förskolegården. Det kan 
finnas myror, andra småkryp och fåglar, man kan lära barnen hur de kan göra för att 
få djuren att trivas där. 
 
Vi vill ge barn möjligheten att i mötet med lantbruksdjur utveckla en fördjupad 
förståelse för dem samt att barnen får vistas i naturen och uppleva med flera sinnen. 
Det finns bra läromedel via datorer och böcker men vi vill värna om de upplevelser 
som barn kan få i mötet med djur i verkligheten. Känslan av att stå framför en ko i 
hagen, känna doften och möta blicken kan inte upplevas genom datorer eller böcker.  

Det närmaste många barn kommer en upplevelse av djur och natur är genom böcker, 
tv och internet. ”Den kunskap barnen har om naturen bygger inte längre på deras 
egna direkta erfarenheter. De möter den istället i skolböcker och i TV. Nu lär barnen 
sig om ´det därute´ därinne i skolsalen eller framför TVn” (Leicht Madsen, 1999, 
s.26). Detta citat stärker vår tro att barn behöver komma ut och uppleva naturen. 

Vår tanke är att barnen genom att besöka djuren kan få mer empati och förståelse för 
dem som individer. Att barn får respekt för djurens liv och behov. Vi vill att barnen 
genom att vistas i naturen kan känna att de är en del av den och att de får positiva 
upplevelser av att vistas där. Vår förhoppning är att barnen ska må bättre genom att 
vistas utomhus och av att möta djuren i deras miljö. 

2. Syfte  
Syftet är att barnen genom aktiviteter i utomhusmiljö får konkreta upplevelser av 
djur och natur på ett intresseväckande och lustfyllt sätt. Förhoppningen är även att 
barnen får en positiv känsla för djur, natur och teknik.  
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3. Vår idé 
Med olika aktiviteter på Stenby 4H-gård får barnen möjlighet att uppleva, utforska 
och vara kreativa och därigenom lära sig mer om djur, natur och teknik. Tanken är att 
när pedagogen kommer till Stenby gård ska denne kunna använda sig av färdiga 
instruktioner i form av inplastade kort, så kallade aktivitetskort, och på så vis vägleda 
barnen. Aktivitetskorten kommer att finnas i huset på Stenby 4H-gård. Aktiviteterna 
kommer förhoppningsvis att ge barnen ökad förståelse för djuren som finns på 
gården men även en inblick i viss teknik som finns där eller har funnits förut och om 
naturen runt omkring. Barnen ska inte endast stå och ta emot information utan de 
ska vara aktiva, kreativa och delaktiga. De får till exempel leka, sjunga och själva 
fundera kring djurens liv. 

Det är tänkt att en pedagog leder barnen genom stationerna och samtalar med dem. 
Pedagogen läser och berättar för barnen men de ska själva kunna ha idéer och 
uttrycka funderingar. Barnen ska få uppleva och använda flera sinnen. De ska till 
exempel inte bara se på en bild hur ett får ser ut utan även se det i verkligheten och 
höra hur det låter. De ska kunna ta på ullen och känna doften. 

Då vi båda har mest erfarenhet från förskolan gjordes aktiviteterna till åldersgruppen 
5-6 åringar. Helena Wiklund såg helst att aktiviteterna riktades till barn som är fem 
år och äldre. 4H har material till skolbarn men inte något som riktar sig till förskola 
och förskoleklass. 

Förskolor kan boka en visning på Stenby 4H-gård men det kostar en liten summa per 
barn. Vi har tänkt att aktivitetskorten ska kunna användas utan en visning men även 
som ett komplement. Vår tanke är att erbjuda ett gratis material som inte kräver 
någon större planering av pedagogerna. 

Barn med allergi bör kunna vara med på våra aktiviteter eftersom de är utomhus och 
risken för allergi då är mindre (Folke-Fichtelius 1995). Är ett barn allergisk mot 
tillexempel kaniner så behöver han/hon inte ha kontakt med just dem, men det får 
man anpassa efter vad som känns bäst för individen. Pedagogerna har kunskap om 
barnen och får anpassa efter situationen. Om något barn absolut inte kan vara nära 
djur kan aktiviteterna göras inomhus, men då försvinner själva upplevelsen av att 
möta djuren i deras miljö. 
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4. Bakgrund  

4.1 Vikten av att vistas utomhus och att utveckla respekt för djur 

Strotz och Svenning (2004) menar att kunskap är starkt förknippat med boklig 
bildning och inomhusvistelse enligt lång tradition i skolan. Författarna menar att vi 
måste förstå att det finns andra vägar till kunskap, som är både engagerande och 
involverande för elever och lärare. Det är viktigt att knyta undervisningen till 
konkreta och spontana upplevelser från verkligheten utanför klassrummet, då kan 
undervisningen få en större mening och ge djupare kunskaper samt förståelse.  

Ericsson (2004) anser att alla människor inte har en positiv uppfattning av naturen, 
till exempel då naturen i en del kulturer innebär fara med exempelvis giftiga växter. 
För alla människor är inte naturen en del av vardagen och då kan det vara ovant att 
vistas där. Barnen kan visa sin ovana i form av att de är okoncentrerade till exempel, 
men det brukar förändras när de känner sig tryggare i den förut okända lärmiljön. 

Ericsson (2004) framhåller att många lärare har problem med att få eleverna 
motiverade till traditionellt skolarbete. Om man däremot håller undervisningen i 
utemiljön och tar vara på mångfalden, så kan man lättare tillgodose olika elevers 
behov. Det kan innebära till exempel rörelse, frihet, avslappning och äventyr som 
leder till ökad kunskap. Istället för att fokusera på vissa objekt kan eleverna se sin 
lärandeprocess som en helhet och få insikt om hur de lär sig samt ha möjlighet att 
lära sig utanför klassrummet. Detta kan ge ökat självförtroende och stärka elevens 
identitet. Det är viktigt att pedagogen har aktiviteter som stimulerar nyfikenhet och 
inte fokuserar på prestation och konkurrens menar Ericsson (2004). 

Ellneby (1999) anser att det främjar hälsan att vara mycket utomhus. En jämförelse 
mellan två förskolor, den ena med mycket utomhusvistelse och den andra med 
mindre, visar att barnen är friskare på förskolan med mest utevistelse. Där 
utvecklades även motoriken bättre hos barnen. Förklaringen till att barn som vistas i 
förskolor där man är ute mycket har lägre sjukfrånvaro kan vara att barnen inte är 
lika nära varandra i naturen och då är inte smittorisken lika hög.  

Barn är ofta nyfikna på naturen och ställer gärna frågan ”vad är det?”, då kan man 
som pedagog bli osäker på vad man ska svara, för att man inte vet det korrekta 
namnet, men Leicht Madsen (1999) anser att det är viktigare att göra det intressant 
för barnen och att låta dem fundera än att ge ett korrekt och ibland oförståeligt namn 
på något. Det går att hitta rätt namn senare. Många anser att det viktigaste är ett 
korrekt namn men författarens erfarenhet är att om man lägger tyngden på rätt namn 
kan det vara mer blockerande än utvecklande för barns känsla för naturen. ”Nöjdast 
blir barnen om de får ett namn de kan genomskåda och förstå” (Leicht Madsen, 1999, 
s.58). 

Jag är övertygad om att barn går miste om ofantligt mycket spännande kunskap om den 
här världen och naturen därför att så många vuxna inbillar sig att barn lär sig mer genom 
de vuxna än genom sig själva. Men det är barnets egen aktivitet och dess egna 
sinnesintryck som är utgångspunkten för dess utveckling och i synnerhet när det gäller att 
lära sig något nytt (ibid., s.75). 

Folke-Fichtelius (1995) framhåller att det är livsviktigt att vi intresserar oss för ämnet 
barn och djur. För att komma till rätta med våra miljöproblem behöver vi se till hela 
kretsloppet där allt levande ingår. Författaren anser att om vi såg oss själva som en 
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djurart bland de andra och inte som överlägsna, så skulle vi vinna mycket på det. Vi 
måste ta ansvar för att våra barn får kontakt med djur och natur om vi ska kunna 
förmedla detta. Folke-Fichtelius menar att de flesta barn har ett naturligt intresse för 
djur, och att vi måste ta tillvara på deras känslor. Om barn redan i tidig ålder får 
chans att möta djur och uppleva en ömsesidig vänskap kan denna erfarenhet följa 
med dem resten av livet. 

För att kunna ge barnen en reell kunskap om hur djuren fungerar, och om samspelet i 
naturen, räcker det inte med traditionell faktainlärning. Kunskapen måste förmedlas 
genom konkreta upplevelser och en direkt kontakt med djur, både med husdjuren och de 
vilda djuren i naturen. Genom sådana konkreta upplevelser kan vi grundlägga en känsla 
och ett engagemang hos barnen, för både människor, djur och natur, som kan bli 
avgörande för vår fortsatta existens på jorden (ibid., s.3).   

 
Det är viktigt för barns utveckling med beröring och kroppskontakt, därför anser 
Folke-Fichtelius (1995) att det kan betyda mycket för barn att ha kontakt med djur. 
Även Håkanson (2009) tar upp djurens betydelse för människans hälsa. Vid fysisk 
kontakt frisätts ett hormon i hjärnan – oxytocin, som verkar stresshämmande. När vi 
har fysisk kontakt med djur frisätts oxytocin som stimulerar socialt samspel och även 
påverkar lugnande och läkande effekter. Oxytocin har också betydelse när band 
mellan individer skapas. Enligt Håkanson (2009) var den svenska forskningen om 
oxytocin från början tänkt att öka kunskapen om relationen mellan mor och barn 
precis efter födseln. Forskningen har även visat att många av de viktigaste 
funktionerna för däggdjurs utveckling påverkas av beröring. Det är inte bara vi 
människor som påverkas av beröring utan även grisar, hästar, kor och hundar. 
Forskningen har bedrivits vid olika universitet till exempel Sveriges 
Lantbruksuniversitet och är viktig för att få insikt om ”de mekanismer som ligger 
bakom positiva effekter av relationer mellan människor och djur” (Håkanson, 2009, 
s.13). 
 
Folke-Fichtelius (1995) anser att när vi använder djuren som symboler kan vi 
förtydliga mänskliga egenskaper till exempel ”rädd som en hare”, ”elak som vargen” 
osv. Våra känslor för djuren påverkas av detta, och genom sånger, sagor och filmer 
förs våra föreställningar vidare till nästa generation. Även Leicht Madsen (1999) 
berör detta, och menar att vi har tillskrivit djuren dessa egenskaper som inte alltid 
stämmer överens med hur de verkligen är. Malm (2007) tar upp att vi tillskriver djur 
känslor och att det är både bra och dåligt. Om vi människor inte tänker att djur har 
känslor och behov kan vi inte ha den relationen som vi har till sällskapsdjur. Men 
faran är att vi även tillskriver djuren negativa känslor exempelvis svartsjuka. Barn 
kan få en felaktig uppfattning om djur på grund av ordspråken, till exempel att de 
tror att grisar är smutsiga. Det är viktigt att försöka få barnen att förstå att djuren 
används för ordspråk som gäller oss människor. 
 
Barn kan ha stor glädje av kontakt med både sällskapsdjur, nyttodjur och djur i naturen. 
Den kan ske på många olika sätt och i många olika former. Vilket som passar bäst beror 
naturligtvis dels på praktiska omständigheter, men också på barnets ålder och utveckling. 
(Folke-Fichtelius, 1995, s.44) 
 

När barn ska ha kontakt med djur kan det vara bra att känna till lite om hur barn i 
olika åldrar kan uppfatta djur enligt Folke-Fichtelius (1995). 
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De yngsta barnen upp till 2-3 års ålder vill gärna undersöka allting, de har ingen 
tanke på att djur är farliga eller otäcka anser Folke-Fichtelius (1995). De uppfattar 
djuren mer som en leksak än som en levande varelse. Genom sina erfarenheter 
märker de så småningom att man inte kan behandla djuren hur som helst eftersom 
de är levande individer. Författaren framhåller att vuxna har ansvar för att barns 
erfarenheter och känslor blir positiva eftersom mycket tyder på att barns uppfattning 
och förståelse för djur bildas i den här åldern. 
 
Folke-Fichtelius (1995) menar att när barnen blir äldre så ändras deras 
förhållningssätt till djur. De ser inte längre djuren som leksaker utan mer som 
varelser som man kan skapa en relation till. Barn kan uppleva vänskap med djur, och 
får ofta starka känslor för dem. Men barn har dock svårt att förstå att djur inte tänker 
och känner som de själva gör, eftersom barn är ganska egocentriska en bit upp i 
skolåldern. Författaren anser att man kan resonera med barnen på deras nivå, till 
exempel ”myrorna blir ledsna om du förstör deras hus”.  I den här åldern är barn 
oftast väldigt nyfikna och vill veta mer. De utforskar gärna omvärlden och det som 
intresserar dem, och många får ett intresse för djur som kan hålla i sig länge. Djur 
som barn i den här åldern har kontakt med måste vara tåliga och tydligt kunna visa 
reaktioner på hanteringen av dem. Det är viktigt att en vuxen är med och har 
huvudansvaret. 
 
Folke-Fichtelius (1995) upplever att många ser allergier mot djur som ett hinder för 
att intressera sig för ämnet barn och djur. Detta tycker författaren är onödigt och 
tråkigt. Allergier är ett stort problem i samhället men istället för att se det som ett 
hinder så behöver man försöka hitta nya möjligheter för hur barn ska kunna ha 
kontakt med djur utan att bli dåliga. Vid tillfällig kontakt med djur utomhus är risken 
för att utveckla allergi inte stor. Med undantag av hästar som är väldigt 
allergiframkallande enligt Folke-Fichtelius (1995). 

4.2 Teknik 

Forsberg och Holmlund (1990) menar att teknik är integrerat i vår vardag. Barn 
möter många tekniska apparater i sin vardag och redan som små fascineras många av 
att släcka och tända lampor. ”Denna spontana upptäckarlust borde vara en tacksam 
och självklar utgångspunkt vid allt teknikarbete med barn. Här finns 
grundförutsättningarna för att utveckla intresse för orsak, verkan, tekniska samband 
och funktioner” (Forsberg & Holmlund, 1990, s.92). Teknikarbete ska utgå från barns 
erfarenheter och vara en del av ett meningsfullt sammanhang. Det är också viktigt att 
ta vara på barns strävan och lust att förstå. Om barn redan när de är små blir bekanta 
med teknik kan de förhoppningsvis få ett intresse för det (Forsberg och Holmlund, 
1990).  

4.3 Läroplanen 

Läroplanen för förskolan tar upp vikten av att barn genom att vistas i naturen 
utvecklar respekt för djuren och att fantasi och kreativitet främjas i utomhusmiljön. 

Under mål och riktlinjer står det att förskolan ska arbeta efter att barnen utvecklar 
”respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” (Skolverket, 2010, s.8).  
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”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 
natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” (Skolverket, 2010, 
s.7). 

”Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek 
och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek 
och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket, 2010, s.7). 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i 
vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,”(Skolverket, 2010, s.10).  

4.4 Beskrivning av 4H och Stenby 4H 

4H startades för 100 år sedan i USA och kom till Sverige för 80 år sedan. Det är en 
ideell, politiskt obunden barn- och ungdomsorganisation. Tanken när det började var 
att barnen på landsbygden skulle lära sig att bruka jorden effektivare. Senare ville 
man sälja de varor som producerades och startade företag. Idag kan ett 4H-företag 
innebära allt mellan att städa sitt rum till att driva en gård. Det viktigaste inom 
organisationen är klubbarna där medlemmarna bestämmer vad de vill jobba med. 
Det krävs en klubb eller länsförbund för att kunna driva en gård, men man kan ha en 
klubb utan att driva en gård. I klubbarna finns det aktiviteter som till exempel 
simning, volleyboll, musik, pyssel och hantverk. I Sverige finns det 4H-klubbar i 
nästan hela landet förutom i Närke, Dalarna och Västmanland (Personlig 
kommunikation: Wiklund 2010). 
  

Det första H:et står för huvud och därmed kunskap, ett aktivt lärande genom hela 
livet är det man främst vill stärka. Det är viktigt med kunskap om naturen och dess 
resurser samt förståelse för omvärlden. Det andra H:et står för hjärta och förmåga till 
medkänsla. Att utveckla medkänsla och respekt för människor, djur och natur är 
viktigt. Det tredje H:et står för hand och mottot är att ”Lära genom att göra” (Sveriges 
4H, 2010). ”Med detta vill 4H göra lärandet till en lek och väcka nyfikenhet att söka 
mer kunskap ur huvudets H” (Sveriges 4H, 2010). Det fjärde H:et står för hälsa och 
ett sunt leverne. Det innebär bra kost, idrott, lek och utevistelse. Genom lärande 
aktiviteter och socialt umgänge stimuleras hjärnan (Sveriges 4H, 2010). 
 
4Hs vision från hemsidan: ”4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas 
till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen 
ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika 
värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att 
vara mer värd än någon annan” (Sveriges 4H, 2010). 
 
För att få kalla sig 4H-gård så måste man ha djur kontinuerligt i minst sex månader 
och det måste finnas fem olika lantgårdsraser. Något som är problematiskt för Stenby 
gård är att 4H-gårdar har samma regler som djurparker. Länsstyrelsen har bestämt 
att man inte får visa djur inomhus, till exempel får vi inte gå in till zebrorna i 
djurparken och inte heller till korna i ladugården. Reglerna innebär att alla djur ska 
ha flyktmöjligheter så att de kan gömma sig.  Detta är bra för djuren men det skapar 
problem för Stenby 4H-gård då de inte kan låta besökarna komma så nära djuren 
som de vill. De djur som får visas inomhus är kaniner och hästar. Endast i 
undervisningssyfte får grupper gå in till de andra djuren och då ska någon ansvarig 
som känner till djuren vara med. Detta kan vara svårt för allmänheten att förstå och 
upplevas som ett irritationsmoment (Personlig kommunikation: Wiklund 2010). 



~ 7 ~ 

 

  
På Stenby 4H-gård finns det olika aktiviteter för barn och ungdomar, till exempel en 
grupp som ansvarar för att släppa in hästarna och en annan grupp som tar hand om 
de andra djuren. Det finns även körkurs med häst och vagn samt sommarläger. För 
att delta på aktiviteterna ska man ha betalat medlemsavgift. På gården finns det får, 
hästar, kaniner, myskankor, höns och katter. På sommaren finns det även kalvar och 
grisar. Antalet besökare ligger på ungefär 6000 per år. Medlemsantalet är cirka 110 
personer och 20 procent av dem är killar, vilket är bra för att vara en 4H-gård. Stenby 
gård drivs idag ideellt av medlemmarna, det finns också deltagare från 
arbetsförmedlingen som sköter djuren på dagtid. De som ska sköta djuren får viss 
utbildning innan de ska vara där (Personlig kommunikation: Wiklund 2010). 

5. Genomförande 

5.1 Aktivitetskorten  

Tanken med aktivitetskorten är att pedagogen hämtar materialet i en låda i huset på 
Stenby 4H-gård. Aktiviteterna är planerade för denna miljö och i en viss ordning, 
men pedagogen är fri att göra dem i en annan ordning i fall det passar bättre. 

Stenby 4H-gård besöktes för att få idéer och inspiration till aktiviteterna, samt för att 
undersöka miljön och se vilka djur som finns där. Kunskap söktes i böcker om barn, 
djur och utevistelse för att få en grund till aktiviteterna. När aktiviteterna skrevs 
anpassades innehållet till målgruppen. Den tidiga vintern medförde svårigheter då 
aktiviteterna är gjorda för de övriga årstiderna. Det går att genomföra en del av 
aktiviteterna på vintern men alla djur är dock inte alltid ute då. Det går att diskutera 
med barnen om vad djuren gör på vintern och besöka de djur som är ute. 
Aktiviteterna kan även göras inomhus men då får inte barnen samma känsla av att 
möta djuren. Från början var tanken att ha en aktivitet inne i ladugården men det 
gick inte att genomföra på grund av rådande regler, som inte tillåter besökare att 
vistas där när som helst.  

Det finns en del fakta på aktivitetskorten, men omfattning varierar och detta var ett 
medvetet val för att göra aktiviteterna olika. Anledningen till det är för 
rapportförfattarna tror att barn i denna ålder inte orkar med för mycket fakta vid 
samma tillfälle. Fakta på aktivitetskorten kommer från faktaböcker om djur som 
riktar sig till barn, samt från Helena Wiklund djuransvarig på Stenby 4H-gård. 
Tanken är att pedagogen ska kunna bestämma hur han/hon vill använda fakta efter 
barnens ork och intresse. Genom att försöka använda barnens egna tankar och frågor 
hoppas vi kunna väcka nyfikenhet och intresse.  

Aktivitet nummer två, fem och sju innehåller ramsor eller sånger som anknyter till 
innehållet (se bilaga 1). Detta för att göra aktiviteterna mer lustfyllda och för att 
främja lärandet. Granberg (2000) menar att ramsor och sånger har mycket stor 
betydelse för barns utveckling. ”Ramsor, sånger och sagor ger även kunskaper om 
företeelser, människor och djur samt om innebörden i olika begrepp”(Granberg, 
2000, s.121). Granberg anser även att sånger och ramsor bör knyta an till det barnen 
upplever och gör.  

Enligt Lillemyr (2002) visar forskning att det är viktigt med lek för barn i åldrarna 0-
12 år och kanske speciellt i åldrarna 5-9 år. Leken har ett egenvärde för barn och en 
grundläggande betydelse för deras utveckling och lärande. ”För barnet är leken ofta 
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lockande och lustbetonad. Lekprocessen är därför målet med aktiviteten. Leken är 
viktig i sig själv, utan att vara ett medel för något annat” (Lillemyr 2002, s. 42). Den 
första aktiviteten är en lek och en rolig inledning för att väcka intresse utan att den 
har anknytning till djur. 

De övriga lekarna knyter an till innehållet i aktivitetskorten och är även en möjlighet 
för barnen att få röra på sig. ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett 
medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 
verksamheten i förskolan” (Skolverket, 2010, s.6). 

I aktiviteterna tre och sex har inspiration och material hämtats från REDE (respekt-
empati-djur-etik), för att främja empati och förhoppningsvis öka barnens förståelse 
för djur. REDE är ett skolmaterial som riktar sig till barn i 6-9 års ålder och det är ett 
samarbetsprojekt mellan Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen. 
”Ett värdegrundsmaterial med målet att utveckla barns empatiska förmåga och 
respektfulla synsätt gentemot djur och natur” (Malm, 2007, s.1). Enligt Malm hävdas 
det i flera vetenskapliga studier att det finns ett starkt samband mellan vår empatiska 
förmåga och hur vi behandlar både människor och djur. 

5.2 Utvärdering 

Aktiviteter provades av tre barn och två pedagoger från Stenby förskola. De fick först 
gå på en visning på Stenby 4H-gård med en personal därifrån. Då fick de se alla 
djuren, både ute och i ladugården. Barnen fick se vad djuren äter, hur de bor och höra 
fakta. På grund av kyla provade de sedan några av aktiviteterna inomhus på gården. 
Sedan fick pedagogerna ta med sig aktivitetskorten för att titta mer på dem för att 
därefter ge synpunkter. Aktivitetskorten har även visats för Helena Wiklund, 
djuransvarig på Stenby 4H-gård som också gett underlag för en utvärdering. 

5.3 Resultat av utvärdering 

När aktiviteterna provades verkade inte nivån vara för svår för barnen och 
pedagogerna hade inte svårt att förstå materialet. Under visningen som personal från 
Stenby 4H genomförde kunde fakta ibland vara lite svårt att förstå för 5-åringar. Det 
kan då vara bra att aktivitetskorten riktar sig till den åldersgruppen och kan användas 
som ett komplement till en visning.  

I aktivitet fyra fick barnen gissa vad av mjölk, ägg och glass, som inte kommer från 
kon (se bilaga 1). De visste att ägg inte kommer från kon och ett barn trodde inte 
heller att glass gör det. Pedagogen frågade barnen hur de tror att glass tillverkas. Ett 
barn sa: ”Glass kan man göra själv. Man kan mosa päron med vatten”. Barnen 
uttryckte även egna frågor under aktiviteterna (se diskussion). Barnen upptäckte 
detaljer i bilderna på aktivitetskorten som vi inte hade tänkt på, exempelvis i bilden 
på ägget. ”Skeden kommer inte från kon”. I aktivitet sex fick barnen se bilder på 
katter och tolka deras känslor. Bilden på en rädd katt tolkades på många olika sätt. 
”Jätteglad, ledsen, glad, gosig”. ”Den ser ganska ledsen ut”.  

Pedagogerna föreslog att det går att lägga till läroplansmålen, samt ha med mer 
motorik och matematik för att utöka aktiviteterna. De tyckte att det går att anpassa 
nivån efter vilka barn man har med sig. En pedagog uttryckte: ”Grunden är jättebra! 
Bra bredd i materialet, som spänner över flera områden, matte, språk, motorik och 
naturupplevelser”. Pedagogen tyckte även att det var en bra tanke att aktivitetskorten 
ska finnas på Stenby 4H-gård. Hon ansåg att aktivitetskorten var välgjorda och att de 
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såg fina ut. Pedagogen vill gärna ha aktivitetskorten när de är färdiga för att använda 
dem i vår. Detta är den respons som pedagogerna har gett. 

Helena Wiklund tyckte att aktivitetskorten var bra och tydliga och hon ser absolut att 
Stenby 4H har användning av dem i sin verksamhet. Hon tyckte att liknelsen med 
förskolan på första sidan i bilaga 1 var bra. Helena Wiklund hade också synpunkter på 
faktainnehållet, exempelvis att det finns större kaninraser än vädur och att grisar 
gillar äpplen, päron och morötter. I stället för att ha fakta om äggens färg, som hon 
ansåg var fel, föreslog hon en fråga om vad som blir kycklingen (se bilaga 1).  

6. Diskussion 
Syftet med vårt projekt var att ta fram aktiviteter för att barn ska få vistas utomhus 
och få en större förståelse för djur. Genom att möta djuren i deras miljö tror vi att 
barnen får konkreta upplevelser och en ökad möjlighet att känna empati för dem. 
Folke-Fichtelius (1995) menar att genom en direkt kontakt med djur och konkreta 
upplevelser kan kunskap förmedlas och då kan även grunden för känsla och 
engagemang läggas. 
 
Det är dock svårt att mäta något resultat av huruvida barnen fått en ökad empati för 
de djur de mött efter ett besök. För att få fram ett tydligare resultat tror vi att det 
krävs återkommande besök och uppföljning. Detta har vi inte möjlighet att 
genomföra under den här tiden, men vår förhoppning är att våra aktiviteter ”sår ett 
frö” hos barnen och hos pedagoger när det gäller att prata med barnen om hur djur 
vill bli behandlade. Vi är medvetna om att det inte går att tvinga på någon en positiv 
känsla inför något, men vi vill försöka börja någonstans. Läroplanen (Skolverket, 
2010) tar upp att förskolan ska medverka till att barnen utvecklar respekt för allt 
levande och det tror vi är lättare om barnen får vara en del av det. Våra aktiviteter är 
planerade i utomhusmiljö, och på så sätt kan barnen lättare få en känsla för naturen 
och därigenom respektera den. 
 
Vår idé var att göra aktivitetskort som pedagoger kan använda med barnen på Stenby 
4H-gård. Vi försökte att göra dem lättförståeliga och tydliga för både barn och 
pedagoger. Detta gjorde vi genom att använda faktaböcker riktade till barn och 
genom att ta till vara på våra erfarenheter från VFU-perioder. För att förtydliga för 
pedagogerna gjorde vi en informationssida till aktivitetskorten. När aktivitetskorten 
provades så observerade vi om pedagoger och barn verkade förstå innehållet. För att 
få ett tydligare resultat hade vi kunnat lämna ut frågor om aktivitetskorten till barn 
och pedagoger. Hade mer tid funnits kunde vi även ha låtit fler barn prova 
aktiviteterna vid flera olika tillfällen, för att få mer respons. Detta är något som man 
kan göra för att arbetet ska vidareutvecklas. 
 
Till vår glädje hade barnen egna frågor och funderingar när de gjorde aktiviteterna, 
till exempel så undrade ett barn: ”Varför är mjölken vit när korna äter grönt gräs?”. 
Pedagogerna diskuterade med barnen om detta men kunde inte ge ett direkt svar. De 
tog med sig frågan för att senare söka svaret tillsammans på förskolan. Att barnen 
skulle ha egna frågor var något som vi hade hoppats på så det ser vi som ett bra 
resultat. Vi upplevde även att barnen var intresserade och nyfikna. Leicht Madsen 
(1999) menar att det är barns egen aktivitet och sinnesintryck som är utgångspunkten 
för deras utveckling och speciellt när de lär sig nya saker.  
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Vi valde Stenby 4H-gård för att vi anser att det är viktigt att det finns sådana 
verksamheter i samhället. Det är för en del barn den enda möjligheten att möta 
lantgårdens djur vilket vi vill stödja. Både Wiklund (2010) och Ellneby (1999) tar upp 
vikten av att barn får möjlighet att möta lantbruksdjur (se inledning). 
 
Stenby 4H-gård erbjuder visningar av djuren, men då kostar det en summa per barn 
för förskolan. Vi ser våra aktiviteter som ett komplement till en visning och 
aktivitetskorten kan även användas utan en visning. Vår tanke är att erbjuda ett 
material som inte kostar något och som inte kräver någon större planering av 
pedagogen.  
 
Vid besöket på Stenby gård under visningen frågade ett barn om fåren var farliga 
innan vi gick in till dem. En personal från Stenby gård som var med sa att de inte var 
det och hon berättade även om dem. Efter besöket frågade vi barnet om han tyckte att 
fåren var farliga men det tyckte han inte. Hans bild av får bör alltså ha förändrats lite 
efter besöket. 
 
En pedagog tyckte att vi har fått med flera områden i aktiviteterna och hon gav även 
synpunkter på att vi kan utöka med mer motorik och matematik. Detta har vi 
funderat kring när vi gjorde aktivitetskorten, men vi tog beslutet att begränsa oss. Det 
finns dock alla möjligheter att vidareutveckla och utöka aktiviteterna efter idé och 
behov vid senare tillfälle. Vi har tacksamt tagit emot förslag och synpunkter. 
 
I fall det blir aktuellt att aktivitetskorten finns på Stenby gård bör vi eller Stenby gård 
skicka ut information om detta till närliggande förskolor. Då kan man även ta upp 
hur varje aktivitet kan kopplas till läroplanen. Det går även att ge tips på hur 
pedagogerna kan förbereda sig inför besöket exempelvis med förslag på bra litteratur 
som kan vara till hjälp. Ett besök på Stenby gård med aktivitetskorten kan följas upp 
på olika sätt, exempelvis genom efterföljande diskussioner på förskolan om det 
barnen har upplevt. Det finns många möjligheter att spinna vidare på aktiviteterna 
och vidareutveckla dem till exempel genom att ha med mer teknik eller natur. Vi har 
tagit med en del teknik som finns på gården i aktiviteterna men detta går att utöka. 
Forsberg och Holmlund (1990) anser att det är viktigt att ta vara på barns 
erfarenheter vid teknikarbete och att det ska vara meningsfullt. Den teknik vi har 
tagit med har vi försökt att göra relevant för barnen.  
 
Det går att rikta sig till en annan åldersgrupp med liknande aktiviteter och anpassa 
nivån därefter. Det är även möjligt att göra aktiviteter med annat tema eller på annan 
plats, allt efter fantasi och syfte.  
 
Det har varit värdefullt för oss att ha ett samarbete med Stenby 4H-gård och att få 
synpunkter från dem. Att ha en konkret plats att rikta sig till har varit bra. Vi kände 
att det här var ett roligt sätt att jobba på, att få ta fram material efter idé och behov. 
Det tror vi också är nyttigt inför vår framtida yrkesroll, då vi exempelvis har sett i 
arbetsannonser att förmågan att genomföra utvecklingsprojekt är meriterande.  
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Välkomna till Stenby 4H-gård 

* Aktiviteterna går ut på att ni går runt på gården och tittar på djuren, samtidigt som 

barnen får chans att veta mer om dem. Genom detta är vår förhoppning att barnen 

får en ökad förståelse för djuren. På baksidan av aktivitetskorten finns ofta en bild, 

sång eller lek.  

* Upplägg av aktivitet och faktamängd ser olika ut för att det ska bli varierande för 

barnen. Vi har tänkt att barnen ska få fundera kring djuren. Pedagogen kan ställa 

frågor för att få igång barnens tankar. Det finns lite fakta och ni avgör själva hur 

mycket ni vill använda er av det. 

* Vi har planerat aktiviteterna efter denna miljö och i en viss ordning, men ni kan 

göra dem i en annan ordning i fall det passar bättre. 

* Endast vid bokad visning får man gå in i ladugården tillsammans med någon som 

känner djuren. Djuren ska kunna gömma sig om de vill och det kan de inte göra så 

bra inomhus. Föreställ er att det kom in en massa människor hemma eller på 

förskolan och tittade, det skulle kanske inte kännas så bra. Då vill man nog kunna gå 

undan. De flesta djur är utomhus och många av dem har små hus i sina hagar som de 

kan gå in i när de vill.  

* Det är viktigt att tvätta händerna efter ett besök hos djuren, eftersom det kan 

finnas bakterier som gör att man blir sjuk. Det finns handfat och toalett inne i huset. 

Aktiviteterna är gjorda av Liza Ek Kempe och Anna Bengtsson, lärarstudenter på 

Mälardalens högskola. 
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Aktivitet 1 

Aktiviteterna inleds med en lek på gräsmattan bredvid ladugården. Detta är en 

lättsam start på aktiviteterna som kan stärka gruppens sammanhållning. 

Vem knackar? 

Barnen står i en halvcirkel. Ett barn utses att vara troll och får stå framför de andra. 

Trollet blundar. När pedagogen ger en signal går ett barn fram och knackar trollet i 

ryggen. Trollet säger då: ”Vem knackar på min dörr?” Den som har knackat säger då: 

”Det är en kompis som knackar på din dörr.” Nu gäller det för trollet att känna igen 

rösten på den som har knackat. Om trollet gissar rätt så byter de plats och den som 

knackade får vara troll. Om trollet gissar fel får han/hon fortsätta att vara troll. Leken 

pågår till dess att alla som vill har fått vara troll.  

Hämtad från: Lek-boken.  
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Aktivitet 2 

Gå fram till kaninerna, som är i den nätade inhägnaden. Fråga barnen om någon har 

en kanin och vad de vet om kaniner. Exempelvis: Vad äter de? Om de kan bo ute på 

vintern? Varför de har så långa öron? 

Fakta om kaniner: 

* Kaniner tycker om att äta gräs, hö, äpple, knäckebröd, morot och sallad.  

* Kaniner kan bli 5-10 år gamla.  

* En av de största raserna heter vädur. En vädurskanin kan väga fem kilo, det är 

nästan lika mycket som fem mjölkpaket.  

* Tänderna växer hela tiden på en kanin och de behöver en gren eller kvist att gnaga 

på för att slipa tänderna.  

* Kaniner tycker om att hoppa och de är duktiga på det. 

 

  

Bild: kanin.ifokus.se/Articles/Read.aspx?ArticleId=.. 

En vädurskanin 
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Kaninvisa  

(Text: Wieslander, J. & T., Mullesånger och ramsor av Friluftsfrämjandet 1995). 

 

Jag är en vanlig kanin,  

vanlig fast ovanligt fin.  

Öronen mina är långa och fina  

och viftar som öronen ska,  

vift vift.  

Jag är en vanlig kanin,  

vanlig fast ovanligt fin.  

Tänderna mina är långa och fina  

och gnager som tänderna ska,  

gnag gnag. 

 

Jag är en vanlig kanin,  

vanlig fast ovanligt fin.  

Rumpstumpen min är liten och fin 

och gumpar som rumpstumpen ska,  

gump gump. 

 

Jag är en vanlig kanin,  

vanlig fast ovanligt fin. 

Bakbenen mina är långa och fina  

och skuttar som bakbenen ska, 

skutt skutt. 

Slutet:  

Jag är en vanlig kanin,  

vanlig fast ovanligt fin. 

Hämtad från: www.miljodatabasen.se 
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Aktivitet 3 

Gå fram till grisarna. Vad vet barnen om dem? Har ni hört någon säga lortgris eller 
att grisar är smutsiga? Egentligen borde vi säga ”Renlig som en gris” då grisar är 
ganska renliga av sig. Det är vi människor som säger saker om djuren för att på så vis 
beskriva hur vi är. Hur låter grisar? Vad heter deras näsa? 

Källa: REDE 

Fakta om grisar: 

* Grisar är kloka djur som gillar att gå ute och böka i jorden. Grisens näsa heter tryne 

och det är trynet som de bökar med.  

* De är renliga djur som rullar sig i lera för att slippa bromsar och flugor. Grisarna 

håller rent i sin hage eller stia och använder en viss plats som toalett.  

* Grisbarnet kallas kulting, mamman sugga och pappan galt. 

* Mat som grisen tycker om är äpplen, päron, morötter, potatis, säd, rötter, gräs och 

insekter.  

 

  
Bild: Anna Bengtsson 

Grisar på Stenby 4H-gård 
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Kasta gris 

Alla står i en ring med lite mellanrum från varandra. Använd bollen som finns i lådan 

och kasta den medsols eller motsols till varandra. Den som tappar bollen får första 

gången bokstaven G, andra gången bokstaven R, tredje gången I och fjärde S. Den 

som först har fått alla bokstäver har blivit GRIS. Om ni vill kan ni leka vidare med 

andra djur eller ord. Det går att välja ett annat ord än GRIS om det känns bättre. 

Hämtad från: Lek-boken.  

 

   

 
Bild: Anna Bengtsson 

Grisar på Stenby 4H-gård     
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Aktivitet 4 

Gå till kalvarnas hage precis innan gångstigen. Vad tror ni att kalvens mamma och 

pappa kallas? Vad äter kalvar för något? Vet ni vilken ko som är kompis med en 

kråka? (Mamma Mu). 

Fakta om kor:  

* Kornas barn kallas kalvar, pappan tjur och mamman ko. Innan kon har fått en kalv 

kallas den kviga. 

* Kalven tycker om att slicka på våra händer och det är för att vår hud smakar salt. 

Kor gillar nämligen salt. 

* Kor trivs bäst när de får beta gräs utomhus. Korna äter gräset med sin tunga 

eftersom de inte har några framtänder i överkäken. Tungan drar loss gräset och 

skickar in det i munnen sen tuggar de med kindtänderna. Kor äter även hö, halm och 

andra växter. 

* En ko har fyra magar som hjälper till att smälta maten, men det syns inte utanpå. 

* En ko kan ge 30 liter mjölk på en dag – alltså 30 mjölkpaket. Idag finns det 

mjölkmaskiner som mjölkar korna, då pumpas mjölken från kon och till en tank. 

Innan det fanns mjölkmaskiner så fick man mjölka för hand och samla mjölken i en 

hink. 

 

 
En av dessa produkter kommer inte från kon, kan ni gissa vilken? 
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Aktivitet 5 

Gå in på vägen som leder upp till huset. Stanna vid äppelträden och titta efter 

ankorna. Vet ni vad det är för djur? Vad tycker de om att äta och vad tycker de om att 

göra?  

* Den här rasen heter Myskanka.  

* När de badar plaskar de med fötterna, doppar huvudet och vingarna. 

* Sniglar och äpplen är mums tycker de. 

* Hanarna har en knorr på stjärten. 

 

Myskankor på Stenby 4H-gård 

 

Bild: Anna Bengtsson 
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På de här träden brukar det växa en frukt, vilken? Gå fram och känn på äppelträden. 

Hur känns stammen? Låt barnen beskriva.  

 

Äppel päppel 

Äppel, päppel, pirum, parum, 

kråkan satt på tallegren. 

Hon sa ett, hon sa tu. 

Ute ska du vara nu. 

Hämtad från: Småbarns utevistelse 

 

* Hur kan man skala äpplen? Vad behöver man ha för att skala? 

* Vad kan man göra av äpplen? 

* Vilka färger kan äpplen ha? 

 

 

   

Bild: Anna Bengtsson 
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Aktivitet 6 

Stanna till framför ladugården. Kan ni gissa ett av djuren som bor här inne? De här 

djuren har svans och de tycker om att fånga råttor. De har morrhår och kan spinna.  

Har ni sett någon katt idag? Här på gården bor det två katter som heter Miss Ann och 

Kidi.  

 

Miss Ann    Kidi 

    
Bilder: Anna Bengtsson   

 

 

 

* Hur tror ni katten känner sig när någon klappar den?  

* Vill katten alltid bli klappad?  

* Hur kan man veta om katten inte vill bli klappad? 

* Vill ni alltid leka med någon?  

* Ibland kanske man vill vara själv och inte leka. Katter vill också vara själva ibland 

och inte alltid bli klappade, då får man låta dem vara precis som med en kompis som 

inte vill leka. Detta gäller alla djur, de vill vara ifred ibland. Djuren kan inte säga att 

de vill vara ifred men de visar det på andra sätt till exempel genom att gå undan eller 

att fräsa. 
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Här är några bilder på katter som visar olika känslor. Hör med barnen hur de tror att 

katterna känner sig. ( Bild 1=nöjd, 2=arg, 3=rädd).                           

Källa och bild: rede.se 
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Aktivitet 7 

Stanna vid hästarna. Har ni ridit någon gång? 

* Hästar är starka djur, de kan dra en vagn. Har ni sett eller åkt häst och vagn? 

* Innan det fanns bilar så åkte människor med häst och vagn när de skulle 

någonstans. Kan ni tänka er att åka häst och vagn till förskolan på morgonen? Då 

skulle det stå hästar och vagnar parkerade utanför förskolan. 

* Vad tror ni att hästarna dricker? De dricker vatten och det måste alltid finnas vatten 

hos dem, detta gäller alla djur. 

* Vet ni att hästar har skor? Hur tror ni att de ser ut? 

 

            

Bild: http://holmbergarna.blogspot.com/2010/05/sommarprojekt.html 
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Lilla hästen Plopp 

Lilla hästen Plopp galoppera med ena handens fingrar 
red ut i galopp på den andra armen 
backe upp och backe ner 
tills han inte orka mer. 
Till stallet gick han då, sätt samman händerna till ett tak 
mumsa havre i en vrå. låtsas äta ur den kupade handen  
Sen ska hästen sova sött, lägg samman händerna, luta huvudet 
för han är så väldigt trött.  

 

Kan både läsas som ramsa eller sjungas.  

Hämtad från: Småbarns utevistelse 

 

 

 

  
Bild: Liza Ek Kempe 

Zorro och Nicke på Stenby 4H-gård 
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 Aktivitet 8 

Gå fram till fårens hage. Vet ni vad fårens lurviga päls heter? Vad kan man göra av 

ull? Om fåren kommer fram så känn på deras ull. Ni kan även känna på ullen som 

finns i lådan. 

* Av ull kan man till exempel göra sockor och vantar.  

* Idag finns det rakmaskiner som rakar av ullen men förut fick man klippa med 

särskilda saxar.  

* Fårens ungar kallas lamm, mamman tacka och pappan bagge. 

* Vet ni hur fåren låter? 

* Varför tror ni att fåren har staket runt sin hage? 

 * Vad är staketet gjort av? Hur bygger man ett staket? 

  

 
Bild: Anna Bengtsson 

Får på Stenby 4H-gård     
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Vad tror ni att fåren inte vill äta av dessa saker? 
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Aktivitet 9 

Gå till hönsens inhägnad bakom ladugården. Vet ni vad mamma, pappa och barn 

kallas i den här familjen? Hönan värper något som vi ibland äter på smörgåsen, kan 

ni gissa vad det är? Kan det bli något mer av ett ägg? Har höns några tänder tror ni? 

* Mamman kallas höna, pappan tupp och barnet kyckling. 

* Vad är det som blir kycklingen, gulan eller vitan? Det är vitan, kycklingen äter upp 

gulan. 

* Äggulan blir väldigt gul om hönsen äter mycket grön mat. 

* Höns tycker bland annat om att äta, gräs, mask och frön. Eftersom de inte har några 

tänder behöver de även äta grus och snäckskal för att mala sönder maten i magen. 

* De har väldigt bra hörsel och kan höra sådant som vi människor inte hör. 

 

 

 

Bild: http://www.kalasdags.se/artiklar/lekar/kom-alla-mina-sma-kycklingar.htm 
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Kom alla mina små kycklingar 

En av deltagarna utses till Tupp och alla andra är kycklingar. Kycklingarna ställer upp 

sig på rad i ena änden och Tuppen mittemot, en ganska bra bit ifrån. Nu ropar 

Tuppen: 

"Kom alla mina kycklingar!" 

Kycklingarna som är rädda för att bli tagna av räven ropar: "Som vaddå" och Tuppen 

kan nu välja på vilket sätt som kycklingarna kan ta sig hem. 

Han kan t.ex. ropa "Som en krabba" och så ska alla kycklingar ta sig till Tuppen som 

krabbor. Fler förslag: som elefanter, som katter, som grodor, som pinnar, som 

stockar, som bilar etc. Om barnen vill kan de även låta som det de föreställer. 

Hämtad från: kalasdags.se 
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Aktivitet 10 

Gå till grillplatsen. Ta en liten stund och lyssna om ni hör några ljud. 

Hörde ni något, i så fall vad? 

Har ni sett några fåglar eller insekter idag? 

Här på gården finns det fåglar och olika insekter. På sommaren kan det vimla av 

flugor eftersom de gärna är i närheten av djur. Då kan det också flyga omkring 

humlor som letar efter blommor. 

Dagen avslutas med en liten berättelse om humlor. 

Blommorna försöker på alla sätt locka insekter till sig. Det är för insekternas skull 

som de har så vackra färger och för insekternas skull de doftar så gott. För 

humlorna luktar en blommande dikeskant lika gott som det gör i köket när maten 

börjar bli klar! 

Humlorna flyger mest på morgonen och på eftermiddagen. Då är det rusningstrafik 

och nästan lite trängsel kring blommorna. Men mitt på dagen är det lugnare. Då är 

det inte så mycket nektar i de blommor som humlorna besöker. Minst hundra 

blommor måste humlan flyga till innan honungsmagen är full.  

Hämtad från: Humlans blomsterbok 
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