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Vårt syfte var att göra ett utvecklingsarbete kring naturvetenskapsliga fenomen ur 
olika synvinklar, genom att belysa begrepp och använda sagan som ett pedagogiskt 
verktyg. För att synliggöra olika naturvetenskapliga begrepp för förskolebarn var vår 
metod att skapa en bok om ett naturvetenskapligt arbetsområde såsom odling och 
hur odling och människa hänger samman. Genom egna erfarenheter under arbeten i 
förskolor och de resultat som framkom när vi undersökte vilken barnlitteratur som 
finns inom det naturvetenskapliga området på stadsbiblioteket i Västerås kom vi 
fram till att det inte finns litteratur för barn som avhandlar de naturvetenskapliga 
fenomenen genom sagor på ett lite djupare plan. Slutsatsen är att vi tror att denna 
bok har sin plats på förskolan. Dessutom kan boken fungera som en liten hand-
ledning om hur man skulle kunna arbeta med olika naturvetenskapliga fenomen 
eftersom den ger arbets- och litteraturtips och naturvetenskapliga experiment för att 
till exempel påvisa vad som kan hända med ett frö. 
_______________________________________________ 

Nyckelord: Saga, naturvetenskap, naturvetenskapliga begrepp och begreppsbildning, 
upplevelse, sinnen. 
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1 Inledning 
 

När det var dags att planera inför den kommande c- uppsatsen var det en självklarhet 
från vår sida att arbeta tillsammans. Lika självklart var det att vi tillsammans skulle 
göra ett utvecklingsarbete och skriva en barnbok. Vilket skulle visa sig bli en sagobok 
i ämnet naturvetenskap och som är vår huvudsakliga inriktning inom lärar-
programmet. Varför vi ville skriva denna barnbok beror på, att vi sett när vi arbetat 
på fältet, att utbudet inom denna genrer, som avhandlar naturvetenskapliga fenomen 
är torftigt och att de böcker som finns tillgängliga oftast är faktaböcker eller barn-
litteratur men som inte avhandlar olika fenomen på djupet.  
 
Vi ville även att barnen genom denna bok redan tidigt skulle få komma i kontakt med 
svåra ord och begrepp som finns inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. Det 
innebär att få möjlighet att höra orden i sin rätta kontext, inte att nödvändigtvis 
behöva kunna ordens betydelse. Vi tror att genom att få ha hört orden redan innan 
barnet börjar i skolan och få arbeta med naturvetenskapliga begrepp kommer barnet 
att enklare kunna ta till sig kunskap om företeelser och begrepp inom natur-
vetenskapen när de blir äldre. Det handlar således om att få fördjupade erfarenheter 
inom ämnet naturvetenskap och teknik samt även om att få en förståelse mellan olika 
samband som finns inom naturvetenskapen.  
 
Vi anser att sagan som genrer har ett stort pedagogiskt värde och kan fungera som ett 
hjälpmedel samt läromedel för att stimulera barn till aktivitet, ställa frågor, ett ut-
forskande arbetsätt, kreativitet och nyfikenhet. Genom boken vill vi precis som läro-
planen för förskolan, Lpfö 98 rev 2010, lägga grunden för det livslånga lärandet samt 
stimulera barnens nyfikenhet för naturvetenskapen. Det betyder att vi som arbetar 
inom förskolan skall hos barnen påbörja och grundlägga lärandets röda tråd, som 
startar i förskolan och som fortsätter vidare genom barnets skolgång samt för sitt 
fortsatta liv som samhällsborgare. Att arbeta med odling handlar om att hos barnen 
grundlägga en känsla för hållbar utveckling.  Det går faktiskt att själv odla den mat vi 
sätter på bordet och på så sätt spara på världens resurser.  
 
Genom den VFU vi haft under vår utbildning har vi märkt att många barn anser att 
ämnet naturvetenskap är svårt och tråkigt. I Strömdahl (2002) beskrivs att flertalet 
elever anser att naturvetenskapsundervisningen och verkligheten inte är nära var-
andra. Det kan bero på, enligt Strömdahl att eleverna inte fått möjlighet att få en 
förståelse för vad naturvetenskapen består av och hur den är uppbyggd i dess speci-
fika områden. Det vill vi ändra på genom boken Stella odlar på förskolan, att barnen 
redan tidigt får komma i kontakt med naturvetenskap på ett enkelt, roligt och lustfyllt 
sätt.  
 
Barn har så många frågor som rör mat och deras egna kroppar och som vi många 
gånger inte besvarar eftersom vi som pedagoger kanske anser de vara för svårt för 
små barn att ta till sig eller att vi själva faktiskt inte kan svaren på frågorna. Genom 
att sammanföra sagoboken och faktaboken som genrer i en och samma bok ville vi 
underlätta för barnen att faktiskt få svar på några av sina frågor. Vi som arbetar inom 
förskolan måste ha en tilltro till barns förmåga. Det kompetenta barnet. För att peda-
goger enkelt ska kunna påvisa naturvetenskapliga fenomen som beskrivits i boken 
har vi även bifogat diskussions-, bok- och experimenttips. Vår övertygelse är att små 
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barn finner naturvetenskap både intressant, spännande och fascinerande. Låt oss 
tillsammans arbeta för att barn i förskola och skola fortsätter att uppfatta ämnet på 
detta sätt. 
 

1.1 Syfte 

Vi ville skapa en sagobok som behandlar ett naturvetenskapligt fenomen ur olika 
synvinklar och använda sagan som ett pedagogiskt verktyg samt locka barn till att 
ställa frågor. Syftet är även att boken ska kunna fungera som en handledning för hur 
lärare skulle kunna arbeta med naturvetenskap och frambringa ett holistiskt 
perspektiv samt ge pedagogerna tips på experiment. 
 

1.2 Målgrupp 

 
Den målgrupp vår sagobok riktar sig mot är förskolans äldre barn samt förskoleklass. 
Boken kan även användas i skolan. 
 

2 Bakgrund 
 

Många av de böcker vi genom egen erfarenheter funnit i förskolan är oftast rena 
faktaböcker som barnen själva sitter och bläddrar i för att titta på bilder. Någon gång 
frågar ett barn om vad det står i boken. Ofta handlar dessa faktaböcker om spänn-
ande eller lite småläskiga djur som spindlar, ormar och skorpioner. Vi tycker inte att 
fakta böcker är dåligt utan väldigt bra men att det finns en avsaknad av litteratur som 
behandlar naturvetenskap i sagoform.  
 
Vi anser att sagans form ligger nära barnen. Vi menar att barn ofta känner igen sig i 
sagans värld. En bild i en faktabok säger inte så mycket om själva objektet och dess 
betydelse. En blomma är en blomma, en fjäril är en fjäril. Barnet får ingen känsla av 
objektets betydelse och sammanhang i verkligheten. Däremot kan en bild i en fakta-
bok locka till frågor men barnet kan kanske inte själv utläsa betydelsen av bilden. Det 
kan däremot sagan göra där objektet är delaktigt i ett sammanhang och där barnet 
själv kan läsa och tolka utifrån bilderna.  
 
Vi har tittat på barnlitteratur som handlar om ämnet odling. Det vi har sett är att det 
stannar vid odling och går inte djupare in på ämnen som vad händer rent kemiskt, 
fysikaliskt och biologiskt med det man odlar. Vi har även upplevt genom egen er-
farenhet att förskolorna som vi arbetat på oftast är väldigt duktiga på att odla med 
barn men att det stannar vid odling och provsmakning. Man går inte in på hur, varför 
och vad som sker vid odling eller hur det påverkar oss. Vi har inte upplevt att man 
diskuterar solens betydelse för grödorna eller för den delen grönsakernas roll som 
föda, att vi genom den mat vi äter får möjlighet till att må bra, växa och röra på oss. 
Många barn vet inte ens varifrån maten kommer. Maten står oftast färdig på bordet 
och kommer från affären.  Det är få som vet att grönsaker kan odlas och tillkommer 
genom naturliga processer. Inte heller vet många att vi ingår i en näringskedja och att 
allt hör ihop.  
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Det vi däremot inte har funnit är sagoböcker för barn som kombinerar dessa ämnen 
på ett djupare plan. Alla böcker är bra men ingen av böckerna visar att det finns ett 
samband mellan kropp och växt utan avhandlar ämnena skilt från varandra. Växter 
och vår kropp står inte skilt från varandra eftersom vi människan har ett behov av att 
äta samt att fotosyntesen är grunden för allt liv för både växter, djur och människor. 
Vår idé med vår bok är inte att gå in hur djupt som helst på varje ämne utan snarare 
att visa genom sagans form, att allt har ett samband och att belysa det natur-
vetenskapliga språket och dess begrepp.  
 

2.1 Litteraturgenomgång 

Här nedan kommer vi att presentera den genomgångna litteraturen för arbetet 
utifrån rubrikerna: Sagans form som kunskapskälla och pedagogiskt verktyg, sagans 
roll för undervisning, naturvetenskapligt språk och begreppsbildning, 
naturvetenskaplig undervisning och inlärning, barns upplevelser, barns frågor, 
hållbar utveckling, lärande teorier och styrdokument. Här finns även vårt syfte och 
målgrupp presenterat. 
 

2.2 Sagans form som kunskapskälla och pedagogiskt verktyg 

 

I sagans skog där snurrar sagans slända 
och spinner tråd som blank som solen är. 
I sagans skog kan nästan allting hända 

och nästan allting händer där. 
(Hellsing, 2001, s.5) 

Enligt Malmgren och Nilsson (1993) borde skönlitteraturen fungera som en 
betydelsefull källa till kunskap. De menar att just skönlitterära texter är betydelse-
fulla i en undervisning som är erfarenhetsinriktad. Litteraturen levandegör för 
eleverna sådant som de redan känner igen och sådant som de har mindre er-
farenheter av. Därför utgör litteraturen en källa till kunskap i allra högsta grad. 
 
I Bahlenberg (1996) beskrivs att flertalet vuxna kan berätta att de kommer ihåg de 
sagor de hörde som barn. De kan till och med återberätta en del ur sagan som på-
verkade dem och som fortfarande engagerar deras känslor och tankar. De bilder som 
sagan skapat fortsätter att beröra i vuxen ålder. Sagans symboliska språk har kraften 
att fortsätta leva vidare inom oss.  Vidare beskrivs att det inte handlar så mycket om 
orden i sig utan snarare om att orden skapar känslor i vårt inre och som påverkar oss. 
”Magin i sagan kan tända en inre lykta.” (Bahlenberg, 1996, s. 12).  
Författaren fortsätter att beskriva att i det talade ordet finns bland annat känsla, 
närhet, skapande och tankens ursprung samt att en hemvist för talat ord är just 
sagan. Denna saga kan återspegla exempelvis livet förr och livet nu. 
 

 

 



 

7 

 

2.2.1 Sagans roll för undervisning 

 

Enligt Nilsson, Wagner och Rydstav (2008) borde synen på skönlitteraturen vara den 
att det är en bra källa till kunskap och upplevelse. Läsningen av skönlitteratur bör då 
ske i ett tydligt kunskaps- och undervisningssammanhang.  
 
Lenz (1989) menar att i flera tusen år har sagan fungerat både som ett medel att 
uppfostra folket men även i syftet att utbilda.  
 
Enligt Lindö (2009) har människor alltid haft behovet av att, för sitt menings-
skapande och för att överföra kunskap om livet, använda sig av berättelser. 
 
Sagor fyller flera funktioner precis som konsten gör, enligt Bettelheim (1976). Dessa 
funktioner som författaren tar upp är nöje och lärdomar. Vidare beskriver författaren 
att sagor är speciellt finurliga eftersom de talar till barnen på ett rättframt sätt vid 
den tidpunkt i barnens liv då barnen behöver organisera och få ordning på sin tanke 
och känsloverksamhet. 
 
Förskolläraren Granberg (1996, s47) citerad i Lindö (2009), beskriver sagors viktiga 
funktion genom att beskriva den pedagogiska uppgift som sagostunden har.  
Granberg menar att sagostunden som kunskapsförmedlare kan ge insikter om bland 
annat människor och olika sammanhang. Sagostunden skall även vara underhållande 
på så sätt att den skall roa barnen samt locka och engagera dem.  
 
Den kraftfullaste och mest effektivaste inlärningsinstrumentet är barns fantasi, enligt 
Egan (1995). Det handlar inte om att berätta påhittade sagor eller hur man berättar 
sagor utan att man kan undervisa i valfritt ämne och innehåll så att det blir menings-
fullt och på ett engagerat vis med hjälp av den magi och styrka berättelseformen inne-
har. Vidare säger Egan att sagor som genrer är berättande helheter.  
 

2.3 Naturvetenskapligt språk och begreppsbildning  

 

Harlen (1996) säger att barns sätt att utveckla en förståelse för världen omkring sig 
sker genom att utforska naturvetenskap och att få erövra ett begreppsförråd som 
knyter an till deras erfarenheter. Barn måste få tillgång till att lära sig att både samla 
in och sortera information på olika sätt och att praktiskt få arbeta med sina idéer. 
Med andra ord innehåller naturvetenskapen både begreppsuppsättningar och 
metodiker. Den här processen är inte bara förberedande för beslutsfattande och 
problemlösning i sin vardag utan även ett sätt att ge barn bättre förutsättningar och 
förmåga att förstå sin omvärld. Enligt författaren är det lika viktigt att få lära sig 
grunderna i naturvetenskap som att få lära sig grunderna i läsning, skrivning och 
räkning. Speciell då utvecklingen går fort fram i dagens teknologi och sprids till flera 
områden i våra liv.  
 
Pramling Samuelsson (2008) säger att det är viktigt att vi lärare förstår hur barn 
tänker och vilka idéer de har. Och för att kunna utmana deras tanker och idéer, måste 
vi lärare ha rätta ämneskunskaper och ha förtroende till barns förmåga att uppnå 
förståelse. Det är inte bara de naturvetenskapliga ämnen som kommer till tals i 
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temaarbeten utan även matematiken och skriftspråket. Barn både pratar och frågar 
mer när de vistas i naturen och skogen som är en oändlig källa till lärande. Vidare 
menar författaren att det är viktigt att kunniga lärare är modiga nog att skapa 
situationer där barns förståelser utmanas med faktaberättelser och att ta tillvara på 
barns egna förklaringar och teorier. Det handlar både om att ta vara på det plötsliga 
som kan uppstå i barns värld och att medvetet presentera nya begrepp och kunskaper 
av oss lärare. Det är viktigt att man söker kunskap och förundras tillsammans med 
barnen och att läraren kan förklara med passande begrepp. Ibland kan det dyka upp 
frågor från barnen som inte kan besvaras och de frågorna är minst lika viktiga som de 
som kan besvaras. 
 
Enligt Björkman (2008) handlar naturvetenskapliga arbetsformer om att sortera, 
klassificera, undersöka, observera, ställa hypoteser, kommunicera och att dra slut-
satser. Vidare säger Björkman att arbeta med naturvetenskap erbjuder många möj-
ligheter till språkutveckling. Såsom tillfällen till att uttrycka sina tankar, och att dis-
kutera begrepp. Naturvetenskapen erbjuder barnen praktiska och konkreta samtals-
ämnen, t ex hur uppstår skugga? Enkla vardagsbegrepp som kan få stor betydelse i 
framtiden för den naturvetenskapliga förståelsen.  
 
Fridolfsson (2008) säger att interaktionen mellan förskolebarn och vuxna har stor 
betydelse för barns språkutveckling. Det gäller för små barn att de får mycket 
samtalstid med de vuxna för att utveckla både ord och begrepp. Författaren fortsätter 
att beskriva att en viktig uppgift som förskolan har är att låta barnen få möjlighet att 
öva på sitt ordförråd. Vilket handlar om att bland annat utöka ordförrådet när det 
gäller begrepp. Under åren i förskolan utökas ordförrådet kraftigt och fortsätter att 
öka under åren barnen går i skolan, sedan vidare genom hela livet men i ett lång-
sammare tempo. Ordförrådets ökning beror till en viss del på att förmågan att tänka 
utvecklas och att när barnet börjar förskolan möter de nya omgivningar och kan göra 
nya erfarenheter.   
 
Dessutom menar Fridolfsson (2008) att högläsningen leder till stimulering av den 
språkliga utvecklingen och språklig stimulering bidrar till ett intresse för att läsa 
böcker. Vidare beskriver författaren att Dominkovic m.fl. (2006)menar att det som 
bör vara det väsentliga när det gäller högläsning för små barn är interaktionen mellan 
den vuxne och barnet. Det är kvalitén i samtalet som är väsentlig och den vuxnes roll 
är att vägleda barnet och ge barnet tid att medverka i boksamtalet. Vid högläsningen 
uppkommer många tillfällen där man kan få mer kunskap om varandra, därför är den 
gemensamma tiden så betydelsefull. Författaren säger vidare att Dominikovic m.fl. 
har gjort observationer som visade att tiden för samtalande utgjorde en stor del av 
den totala tiden för högläsning, det vill säga längre tid än det tog att läsa . De begrepp 
som tas upp i samtalet och som barnet inte har någon kännedom om kan bearbetas i 
dessa samtal och på sikt kan dessa ord och begrepp bli en del av barnets ordförråd. 
Högläsningen blir på så sätt betydelsefull när det gäller att utveckla ordförrådet hos 
barnen. 
 
Snow m.fl. (1998) beskrivet av Fridolfsson (2008) menar att genom textens samman-
hang kan nya ord förklaras och på så sätt kan dessa ord få en mer nyansrik betydelse. 
Sammanhanget i texten gör att den som läser kan få en förståelse för vad ordet be-
tyder. Upprepas orden ofta i texten kommer den som läser att få fler upplysningar till 
ordets betydelse.  
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Helldén (2010) beskriver att naturvetenskapens metoder att beskriva världen känne-
tecknas just av sina begrepp. Dessutom kännetecknas naturvetenskapens synsätt på 
världen genom de arbetsmetoder och redskap som används och att genom dessa kan 
verkligheten delas upp i mindre beståndsdelar så att de går att analyseras. Begrepp 
som definierats på ett korrekt sätt utgör grunden i det naturvetenskapliga sättet att 
tänka. Begreppen finns i lagar som bildar samband mellan de teorier som rör natur-
vetenskap. Vidare beskrivs de vardagliga begreppen som viktiga för mänsklig 
kommunikation om hur vi ser på världen. Vardagsbegreppen skiljer sig dock åt från 
de naturvetenskapliga begreppen då vi genom dessa kan beskriva, förklara och förut-
säga olika fenomen som uppträder i naturen på ett generellt giltigt sätt. De vardagliga 
begreppen är således viktiga för att förstå världen medans de naturvetenskapliga 
begreppen hjälper oss att fördjupa våra kunskaper om den. ”Naturvetenskaplig 
allmänbildning är en demokratisk rättighet, och naturvetenskapligt lärande i 
förskolan och grundskolan handlar om att finna vägar och öppna dörrar till 
naturvetenskapens värld för alla barn och ungdomar.” (Helldén, Jonsson, Karlefors & 
Vikström, 2010, s.23).  
 
Dessutom menar Helldén (2010) att den vuxnes språkliga samspel betyder mycket 
för vad ett naturvetenskapligt begrepp får för betydelse för barnet. För att ett barn 
skall förstå ett visst begrepp på ett speciellt sätt måste den vuxne bland annat ha en 
förståelse för begreppet samt inneha förmågan att göra begreppet visuellt för elev-
erna genom att använda sig av ett varierat arbetssätt.  ”En lärare kan framför sig se 
ett kompetent barn, ett barn som med en medveten och stöttande lärares eller 
förskollärares hjälp kan finna vägar till naturvetenskapens värld och erövra dess 
begrepp och teorier.”  (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2010, s.34). 
 
Wyndhamn & Säljö skriver i Strömdahl (2002) att utifrån ett sociokulturellt synsätt 
handlar begreppsbildning om att individen fördjupar sin förståelse för olika begrepp 
och dess användningsområden. Vidare skriver författarna att det är genom samspel 
och diskussion som vi tar till oss och blir förtrogna med främmande begrepp och på 
så sätt lär vi oss att använda dessa.  
  

2.3.1 Naturvetenskaplig undervisning och inlärning 

 

Enligt Bahlenberg (1996) har barn många tankar och funderingar som rör bland 
annat liv. Barnen känner även rädsla och oro och när det kommer till skolan har de 
med sig en mängd frågor som rör livet. Om inte barnen får sina tankar och fun-
deringar besvarande kommer lärandet att bli tråkigt. 
 
Helldén (2010) ställer sig frågan; att om de tidiga erfarenheter som barn gör har 
betydelse för deras fortsatta lärande skulle man då inte redan i förskolan kunna 
arbeta med naturvetenskap på ett mer riktat sätt? Om man skulle göra detta skulle 
barnen redan tidigt utveckla en förståelse för naturvetenskapliga samband. Denna 
form för undervisning skulle göra det enklare för barnen att utveckla en djupare 
förståelse för detta när de blir äldre. Författaren säger även att under tiden som 
lärarna hjälper barn att utveckla insikter om olika naturfenomen, ska barn även få 
möjlighet att fascineras av och få utlopp för sin nyfikenhet i den naturvetenskapliga 
undervisningen. En naturvetenskaplig undervisning som är framtidsinriktad ska 
tillgodose barns lust att utforska, upptäcka och förundras över naturen. 
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Enwall, Johansson och Skiöld (2001) säger att det är lustfyllt och spännande att ut-
forska naturen. De naturvetenskapliga ämnena, biologi, kemi och fysik handlar om 
naturen och de naturvetenskapliga fenomen som existerar i naturen. Det kan gå från 
det stora till det lilla minsta som himlens stjärnor till små djur i vattendroppar. Det 
handlar om att få kunskaper om djur och växter och vad som är deras livsvillkor. 
Likaså handlar det om naturens växlande årstider och vad som då sker i naturen.  
 
Vidare säger Enwall m.fl. (2001)  att det finns olika sorters forskare men vad de har 
gemensamt är att man ställer frågor och undersöker olika naturvetenskapliga 
fenomen. Till exempel en biolog som forskar om växter och djur och hjälper till att 
rädda sådana växter och djur som riskerar att bli utrotningshotade och som redan är 
det. En fysiker studerar oftast vår rymd och kan vara astronom.  Astronomer studerar 
avståndet mellan våra planeter och letar efter utomjordiskt liv på andra planeter. 
Kemister är forskare som forskar om luften, vattnet och jorden och hur olika ämnen 
påverkar dessa. Kemister kan även undersöka hur vi kan få renare vatten och luft. 
Författarna påpekar att, precis som forskare gör, kan eleverna forska på sådant som 
de funderar över eller är intresserade av. Det kan göras genom att eleverna först 
ställer frågor, för att därefter gå ut i naturen och göra undersökningar. Sedan letar de 
reda på fakta. På så sätt kan de få svar på sina funderingar. 
 
Öquist (2003) berättar att om man har ett systemtänkande betyder det att man ser 
världen som en helhet, att det finns gemensamma drag istället för delar. Med andra 
ord kan man inte separera naturen från sinnet. Systemtänkandet handlar om att se 
världen cirkulärt, att ha ett kretsloppstänk där sammanhang och mönster, funktioner 
och relationer ingår i helheter och att språket är rekursivt, det vill säga att allt hänger 
ihop. Vidare beskriver Öquist att eftersom att vi alla ingår som delar i levande system, 
kan vi inte betrakta detta system utifrån. 
 
Enligt Östman (2002) handlar ett atomistiskt synsätt om helhetsförklaringar. Det 
innebär att helheten först delas till de allra minsta beståndsdelarna. Vilket innebär att 
göra en analys. Därefter beskrivs och förklaras helheten genom dessa beståndsdelar. 
Detta handlar om att göra en syntes. Det här är enligt författaren ett naturspråk. 
Författaren fortsätter med att förklara att det språk man brukar om naturen kallar 
författaren för det organistiska naturspråket och det språket har sin grund i tre be-
gripligheter. Det första är holism och handlar om ett helhetstänkande om naturens 
fenomen. Det andra är att naturen skall ses som ett system som innefattar livet i 
harmoni och det tredje är att allt som sker i naturen bland annat biologiskt och eko-
nomiskt har ett samband när det gäller liv och överlevnad. 
 
Strömdahl (2002) säger att lärarna måste ha en kännedom om vart denne sätter sin 
fokus på i sin undervisning. Ska det vara på naturvetenskapliga upplevelser, arte-
fakterna i naturvetenskap t ex teknologin eller de sociala synvinklarna på dessa. Det 
fundamentala i lärandet med förskolebarn och barn i skolans första år handlar om att 
barn ska få upptäcka, roas och överaskas av olika fenomen och artefakter på ett lek-
fullt sätt samtidigt som det naturvetenskapliga arbetssättet ska presenteras och ut-
vecklas. Vad man väljer att arbeta med och om har stor betydelse för vad man lär sig 
och därför är det viktigt att inte bara ta vara på fakta utan även att barn får arbeta 
laborativt med sina frågeställningar. Det naturvetenskapliga lärandet handlar bland 
annat att utvidga sitt ordförråd och sin tankeverksamhet. 
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2.4 Barns upplevelser 

 

Sellgren (2003) tar upp att utevistelse har en utvecklande roll för barns hälsa, 
motorik och balans och att vistas i naturen ger barn intryck och upplevelser som 
ingen kan ta ifrån dem. 
 
I Thulin (2006) beskrivs att Utbildningsdepartementet, 1998; Pramling Samuelsson 
och Sheridan, 1999, anser att innehållsaspekterna i de ämnen man ägnar sig åt i 
verksamheten ska vara likvärdig på det viset att ingen aspekt ska belysas mer än de 
andra utan integreras samt att barnen ska få uttrycka sina upplevelser och tankar 
multimodalt. Det här kan menar vi påvisas genom temaarbeten där till ex-empel det 
naturvetenskapliga arbetet belyses och i det ingår det språk, matematik och teknik 
och även den sociala biten. 
 
Vindal Halvorsen och Mogstad Tveit (1991) menar att det är av vikt att barnen får 
tillgång till att möta naturen. Där kan de uppleva och erfara med sina sinnen. Vidare 
menar de att lärande handlar om att göra upptäckter. För att kunna göra upptäckter 
måste man vara närvarande. Sinnena behöver vara öppna så att barnen kan stimu-
leras genom dessa. Genom närvaro och sinnena kommer olika inlärningsprocesser att 
starta och dessa kan leda till att barnen utformar sin bild av verkligheten. Genom att 
fördjupa sig i något ämne lämnar man den trygga marken där man vet något och gå 
mot det okända. Den drivande kraften i arbetet är barnens egna funderingar och 
deras nyfikenhet. Genom att barnen får uttrycka sina sinnesupplevelser kan vi som 
lärare ta del av hur barn tänker. Det kan i sin tur ge oss inspiration till nya upptäckts-
resor. Lärarens uppgift är att se till att göra arbetet möjligt. 
 
Leicht Madsen (1999) anser att naturen alltid är verklig och påtaglig men när vi 
beskådar naturen blir den lätt abstrakt i vår tankevärld. Våra förskolebarn behöver 
inte abstrakta lärdomar om naturen, det abstrakta finns redan i deras vardag. För att 
få en förståelse för det abstrakta behöver barnen först få komma i kontakt med det 
konkreta i naturen.  Det är bättre att först få plocka blommor och undersöka blom-
mor och dess egenskaper, färg och form för att sedan kunna läsa om det. Ekologi 
betyder enligt författaren att man framhåller sambanden så att även de som inte är 
vetenskapsmän kan förstå naturen och dess innehåll. Dessutom anser författaren att 
barn är aktiva och genom sina egna sinnesuttryck erövrar de sina kunskaper och för-
nuft och detta är utgångspunkten för deras utveckling för ny kunskap. Barn tillhör 
inte den passiva mottagarsidan. Förbindelsen till omvärlden sker just via barns 
sinnen. Det är barns uppmärksamhet som styr barns aktivitet och sinnesuttryck. Det 
barnet fokuserar på är oftast det som sätter sig i minnet hos barnet.  
 
Vidare menar Leicht Madsen (1999) att det är endast i de konkreta situationerna som 
barns uppmärksamhet vaknar om det finns en förståelse i situationen. Likaså att 
erfarenheterna styr vart barnet riktar sin uppmärksamhet mot. Författaren säger 
även att barnets uppmärksamhet går över till en upplevelse när barnet använt sina 
sinnen och varit aktiva deltagare. Får barnen bearbeta dessa intryck på olika sätt 
förvandlas upplevelsen till deras erfarenhet och det är dessa erfarenheter som är 
grunden till barns kunskap. Utan dessa erfarenheter har kunskapen inget fäste. Nästa 
steg i utvecklingen ger barnen förståelse och medvetenhet och det sker inte genom att 
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vi matar barnen med det vi kan utan de måste själva få den möjligheten att erövra 
denna kunskap. 
 
I Björkman (2008) säger Lars Owe Dahlgren, professor i pedagogik vid Linköpings 
universitet, att det måste finnas ett växelspel mellan litterära studier och kroppsliga 
erfarenheter. Han anser vidare att det inte räcker med enbart fakta kunskaper för att 
erhålla en förståelse för sambanden i naturen. Vi måste få komma ut i naturen, upp-
leva och känna naturen för att få kunskaper om den och se hur allt i naturen hör 
samman och fungerar. Med andra ord som vi ser det ska barnen få kunskap både 
genom fakta från oss lärare och böcker och genom att själva praktiskt få arbeta med 
undervisningsämnet. 
 

2.4.1 Barns frågor 

 

Leicht Madsen (1999) säger att barn har frågor och de frågar ofta. När de frågar 
hand-lar det om att de vill bli delaktiga och få svar om den verklighet som de befinner 
sig i. Därför är det viktigt att ta barnens frågor på allvar och inte förminskar allvaret i 
deras frågor. I Leicht Madsens pilotstudie angående vilka frågor barn har när de 
ställer frågor och vad förskollärarna svarade på dessa kom författaren bland annat 
fram till att barn inte ställer så många frågor som de vuxna på förskolan tror och att 
de svar som barnen fick var för ytliga och bjöd inte in till vidare frågor. 
 
Dessutom beskriver Leicht Madsen (1999) de olika typer av frågor Piaget och Isaac 
forskat fram på var sitt sätt och som barn kan ställa. Dessa är: 
Insiktsfrågor - som barnen ställer när de märker att något de erfar inte passar ihop 
den tidigare erfarenheten. Det vill säga att skillnaden blir för stor mellan det barnet 
förväntat sig och utfallet av en händelse. En insiktsfråga behöver inte ett definitivt 
svar utan snarare bara ett svar så att de kan släppa det och gå vidare.  
Informationsfrågor – som barnen ställer när de vill ha ett tydligt svar i form av fakta. 
Kausala frågor - eller förklaringsfrågor som barnen ställer när de förstått att det 
finns någon form av samband mellan olika fenomen och att dessa fenomen påverkas 
av något. Barn tror och förväntar sig att alla frågor har ett svar.  
Konventionsfrågor – som barn ställer för att få veta något om vanor och regler som 
finns i deras omgivning. De vill ha motiverade svar på omotiverade regler och vanor, 
men som finns i vår kultur. 
Motivationsfrågor – som även kallas för drivkraftsfrågor och som barn ställer för att 
få svar på sina varför frågor som kan gälla mänskliga handlingar. 
 

2.5 Hållbar utveckling 

 

Vindal Halvorsen och Mogstad Tveit (1993) anser att det måste bli modernt igen att 
respektera livet. Våra barn som ska bli framtidens miljökämpar måste redan från 
tidig ålder få bekanta sig med jorden. En uppfostran som gör naturmiljön främmande 
för barn är något vi måste komma ifrån. Vår tids generationer måste få kunskaper om 
hur allt som lever på jorden och vår natur är beroende av varandra och att vi männi-
skor tillhör denna helhet. Författarna menar att lärarna som innehar ett genuint 
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intresse för det naturvetenskapliga området får det mycket lättare att föra över sitt 
synsätt och sin attityd till sin barngrupp. 
 
Precis som Thulin (2006) riktar sitt arbete mot det naturvetenskapliga området, 
riktar sig vårt arbete mot det naturvetenskapliga området och att barn får utveckla 
sin förståelse för sin omvärld genom sina egna upptäckter tillsammans med vuxna 
som är engagerade i sitt arbete med både ämneskunskaper och i barnens läroprocess 
samtidigt som vårt arbete styrs av styrdokument. Thulin anser att det är viktigt att 
det finns vuxna som försöker finna förklaringar. Grunden för miljöarbete bedöms 
vara de attityder och kunskaper som finns hos personalen.  De ekologiska process-
erna är oftast och till stor del inte synliga för barn och om det inte finns lärare som 
kan skapa situationer för att synliggöra dessa naturvetenskapliga fenomen för barn 
att upptäcka förblir de osynliga. Vidare anser författaren att det är viktigt att vi lärare 
uppmärksammar barn och aktiverar de kunskapsprocesser runt den ekologiska inter-
aktionen och på så sätt starta den förundran och nyfikenheten som ska prägla 
verksamheten på förskolan.  
 
Det är viktigt enligt Thulin (2006) att de diskussioner som barn och vuxna har till-
sammans ska vara av den art att barn känner att de har möjligt att påverka istället för 
att känna skuld eller att det skapar konfliktkänslor. Därför anser författaren att barn 
ska få utforska och upptäcka naturen utifrån sina egna förutsättningar och därigenom 
erhålla kunskaper om en helhetssyn på människan, att det finns ett ömsesidigt 
beroendeförhållande mellan naturen och människan och människans delaktighet i 
det ekologiska kretsloppet. Något som är viktigt att poängtera i alla sammanhang när 
det gäller lärande och barn, är enligt författaren att barn inte enbart lär sig i speciella 
undervisningsstunder utan barn lär sig konstant hela dess vakna tid i olika sociala 
sammanhang. Därför blir lek och lärande tillsammans med omsorg en förutsättning 
för just lärande. 
 
Pramling Samuelsson (2008) beskriver att det globalt idag diskuteras om lärande för 
hållbar utveckling. Det betyder att det sätt vi lever på idag inte ska inkräkta och för-
störa för nästa generations livsbehov, inte heller ska jordens resurser försvagas. De 
begrepp som det handlar om är de sociokulturella aspekterna, den ekonomiska 
aspekten och miljöaspekten. Dessa aspekter bildar en helhet för skapandet av ett 
hållbart samhälle. För framtidens intresse är det viktigt att det idag finns människor 
som vill arbeta med naturvetenskap och teknik för att kunna lösa problem på olika 
sätt och föra fram en hållbar utveckling. Det här är ett område som inte är starkt i 
förskolan men som behöver förstärkas och utvecklas på grund av att intresset för de 
naturvetenskapliga fenomenen och för natur och miljön grundläggs i förskolan.  
 

2.6 Lärande teorier 

  

Enligt Imsen (2006) är learning by doing av Dewey och learning by discovery av 
Bruner, varianter av den konstruktivistiska grundtanken. Det som dessa varianter har 
gemensamt är bland annat elevaktivitet och undersökning. Bruners learing by dis-
covery handlar om ett lärande som sker genom upptäckter. Lärandet sker genom 
elevens egen aktivitet, genom möjligheter till att få experimentera och på så sätt kom-
ma fram till egna insikter och lösningar. Deweys learning by doing handlar om att 
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elevers lärande sker genom egen aktivitet och att få göra erfarenheter. Det är genom 
att förstå sambandet mellan aktiviteten och utfallet av aktiviteten som lärandet sker.  
 
Imsen (2006) beskriver Piagets kognitiva konstruktivistiska teori som att barn erfar 
kunskap om sin omvärld genom tanken. Det är en kognitiv aktivitet hos barnet. 
Enligt den kognitiva konstruktivistiska teorin är lärande en personlig angelägenhet 
och där lärandet sker genom att barnet får möjlighet att samspela med sin 
omgivning. Utifrån den stimulans miljön kan erbjuda kommer barnet att konstruera 
sina egna kunskaper. Vidare i Imsen kan vi läsa att enligt Vygotskijs sociokulturella 
teori sker lärande och utveckling genom samspel med andra. Vygotskij anser även att 
utmaningar är något som elever ska få möjlighet att möta. Det är inte meningen att 
den undervisning som sker ska påskynda den naturliga utvecklingen utan den ska ge 
stöd och samtidigt kunna dra med sig utveckling till nästa nivå.  
 

2.7 Styrdokument 

 

I Lpfö 98 rev 2010 står det beskrivet att ett uppdrag som förskolan har är att lägga 
grunden för det livslånga lärandet och att förskolans verksamhet skall kännetecknas 
av trygghet men att den även skall vara lärorik och rolig. All verksamhet som bedrivs i 
förskolan vilar på demokratins grund samt värdegrunden. Värdegrunden handlar 
bland annat om allas lika värde samt jämställdhet och solidaritet. Omsorg, lärande 
och fostran ligger som grund för den pedagogiska verksamhet som förskolan utgör. 
Barnens intressen och erfarenheter skall fungera som utgångspunkt för lärande. 
 
Alla barnen på förskolan skall enligt Lpfö98 få känna att de utvecklas samt känna sig 
delaktiga och som en tillgång både i gruppen och i verksamheten. Något som är 
viktigt att stimulera och uppmuntra hos barnen är deras lust att lära samt deras 
nyfikenhet och företagsamhet. Utvecklandet av iakttagelseförmågan samt förmågan 
att reflektera är något som är viktigt att alla barn får möjlighet att göra. Vidare 
beskrivs att frågor som rör natur och miljö är något som förskolan skall arbeta med. 
Ett förhållningssätt hos barnen som präglas av varsamhet gentemot vår gemen-
samma miljö och natur är något som förskolan skall medverka till att varje barn 
tillägnar sig. Barnen skall även få möjlighet att förstå att just de är delaktiga i 
naturens kretslopp. Genom att få leka, utforska, samspela, iaktta, reflektera och 
samtala kommer barnen att få möjlighet till att erövra kunskap. Lärande sker genom 
att barnet får möjlighet till att få samspela både med vuxna och med andra barn. 
Varierande arbetsmetoder och uttrycksformer främjar barnens framsteg och 
utveckling. 
 
Något som förskolans läroplan framhåller att barnen skall få utveckla är förståelse för 
olika kretslopp i naturen. De skall även få möjlighet att utveckla sin naturvetenskap-
liga förståelse och för de samband som finns i naturen. De skall även få utöka sitt 
kunnande när det gäller växter och djur samt fysikaliska och kemiska processer. Varje 
barn i förskolan skall även få möjlighet att utveckla är att ställa frågor om natur-
vetenskap samt samtala om detta. Vidare skall barnen få utveckla sin förmåga att se 
den teknik som finns runt om oss och utöka sin förståelse för hur tekniken funkar.  
När det gäller matematik i förskolan beskriver läroplanen att varje barn skall få möj-
ligheten att utveckla sin förståelse för bland annat rum, riktning och läge. De skall 
även få möjlighet till att utveckla sin förståelse för olika egenskaper som ordning, tid 
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och förändring. Vidare beskrivs att varje barn skall få utveckla sitt ordförråd samt få 
tillägna sig nya begrepp. De skall även få möjlighet att få uttrycka sina tankar, argu-
mentera, ställa frågor och berätta samt utveckla sin förmåga att skapa t ex genom 
bild. 
 
När man kommer upp till årskurs 1-3 ska eleverna enligt Lgr11 få lära sig om årstider 
och dess växlingar samt om livscyklerna hos djur och växter. De ska även få lära sig 
om hur de enkla näringskedjorna beskriver samband mellan organismer i ekosystem. 
De ska också få lära sig om kroppen och hälsan och av matens betydelse för att må 
bra samt få lära sig om sina sinnen, hur de upplever smak och doft, ljus och tempera-
tur. Hur kroppen fungerar och vad kroppens delar heter. Likaså ska eleverna få lära 
sig om enkla näringskedjor som visar relationer mellan organismer i ekosystem.  
 
Dessutom skall eleverna i skolans läroplan arbeta med olika material och ämnen som 
finns i miljön. De skall även arbeta med det historiska perspektivet när det gäller hur 
olika material ut-vecklats och hur människan använt dessa material. Något mer som 
eleverna skall få kunskap om är vilka material som vardagsföremål är tillverkade av 
och hur dessa föremål kan källsorteras.  Vidare skall eleverna erhålla kunskaper om 
luftens egen-skaper samt hur dessa egenskaper kan iakttas. Eleverna i dessa 
årskurser skall få möjlighet att läsa olika berättelser som rör naturvetenskap och 
natur. Det kan de göra genom att läsa olika texter som skönlitteratur och myter samt 
historier om natur-vetenskapens historik. För detta arbete ska eleverna få möjlighet 
till att göra fält-studier, observationer och undersökningar. Därtill skall de få 
dokumentera sitt arbete genom till exempel text och bild. Vidare under årskurserna 4 
– 6 och 7 – 9 fördjupas och utvidgas ämneskunskaperna och de arbetar bland annat 
med livet, kroppen, celler och fotosyntes. Det här är en progression i 
lärandeutvecklingen inom skol-väsendet från förskolan upp genom hela skolåren. 
 

3 Metod och metodik 
 

Under metod och metodik beskriver vi hur vi gick till väga för att skriva boken och 
den lilla undersökning vi gjort för att se om det finns liknande litteratur som vår bok. 

 

3.1 Undersökning av befintlig litteratur på bibliotek och förskola 

 

Vi har sett genom egna erfarenheter när vi arbetat i förskola och skola att det inte 
finns ett utbud av böcker i genren sagor när det gäller att arbeta med och förstå 
naturvetenskapliga fenomen för barn. För att kunna få en överblick över den barn-
litteratur som finns har vi fördjupat oss i barnbibliotekets utbud för att styrka till-
komsten av vår bok. Vi har även fördjupat oss i nödvändig litteratur samt läroplaner 
och kursplaner för både förskola och skola för att kunna beskriva i rapporten varför vi 
anser att ett naturvetenskapligt arbete i förskolan genom användandet av sagor är 
viktigt. 
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Vi gjorde ett besök till Stadsbiblioteket i Västerås för att undersöka vilken barn-
litteratur som berörde naturvetenskapliga fenomen och som rör odling och kroppen. 
Det vi såg var att det fanns ett visst utbud när det gäller faktaböcker som rör till 
exempel kroppen, odling och växter. Böcker vi fann var t.ex. boken om Linnea plan-
terar som beskriver odling på ett väldigt bra sätt och på ett lite djupare plan och som 
även beskriver vattnets kretslopp och fotosyntesen men berör inte kroppen. Boken 
om Anton i trädgårdslandet tar upp odlingsteknik och saker runt om odling som t.ex. 
maskarnas roll. Celler - det är vi, som tar upp kroppens celler på ett enkelt sätt. En 
bok som vi känner till är Kemidraken Berta berättar sagor och har experiment. Denna 
bok finns inte på bibliotek att låna utan måste köpas och den avhandlar kemi.  
 
Vi har inte gjort någon formell undersökning och därmed inte använt oss av 
Denscombe utan använt oss av egen erfarenhet och besökt stadsbibliotektet i 
Västerås för att undersöka den barnlitteratur som finns där. Vi har konstaterat att det 
inte finns litteratur som kombinerar saga och naturvetenskap på ett lite djupare plan. 
Enligt Bjørndahl (2005) är värdering och bedömning något som är karaktäristiskt för 
hur människor behandlar information från sin omgivning. Bjørndahl anser att värdet 
av värderingen bestäms av oss människor.  Värderingar bygger på olika 
konstateranden. Vidare skriver Bjørndahl att vi måste inhämta information till 
exempel genom observation för att kunna göra en utvärdering. När vi har gjort ett 
konstaterande kan vi göra en värdering. 

 

3.2 Genomförande 

 

Vår tanke med boken uppkom redan i början av vår utbildning. Att det skulle bli just 
denna bok var inte klart då men att det skulle handla om ett utvecklingsarbete var vi 
överens om. Vi hade många olika uppslag och idéer som vart och ett hade kunnat leda 
fram till ett utvecklingsarbete inom det naturvetenskapliga området. Alla idéer hade 
med liv och livscykler att göra och sambandet mellan dessa olika områden inom 
naturvetenskapen. Under alla bussfärder till och från Mälardalens högskola både i 
Västerås och till Eskilstuna har vi nött och blött dessa idéer och diskuterat olika 
synvinklar men kom inte fram till ett slutgiltigt beslut förrän vi satt hemma och 
bollade mellan tre olika förslag. Idén med fröet kom redan på vårterminen -12 då vi 
på olika håll frågade personal på olika förskolor vi jobbade på om vad de ville veta 
mer om när det gäller naturvetenskap och i sagoboksform,  
Vi frågade om det fanns något intresse om att få kunskap om fröets utveckling till 
planta och det fanns det. Naturvetenskap är ett ämne som många har svårt för på 
grund av för lite kunskap har vi erfarit.  Där började vår resa mot vår bok. Vi tog fröet 
och byggde upp en berättelse runt den. Det var viktigt att handlingen och grunden i 
vår bok skulle vara ett ämne som barn känner igen sig i när det gäller miljö, odling. 
Mycket av bokens innehåll görs på förskolor och har även vi varit delaktiga i. 
 
När vi väl bestämt handlingen i boken tog vi fram papper och penna och skrev 
handlingen. Efter det skissade vi en storyboard till texten. Därefter skrev vi in texten i 
datorn och skrev ut med plats för bilder att teckna in.  Sedan började vi det stora 
arbetet med att teckna bilderna ordentligt och måla alla bilder. Därefter scannade vi 
in bilderna i datorn. När vi scannat in bilderna i datorn märkte vi att texten på 
bakomvarande sida lös igenom bilden på framsidan, vilket gjorde att vi fick börja om 
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från börja och rita och måla om bilderna på egna separata papper och åter scanna in 
dem och använda photoshop för att beskära bilderna och sedan placera och figursätta 
dem i texten i word dokumentet. Det blev mycket bättre. 
 
När vi ansåg att vi var färdiga med boken gick vi till ett tryckeri som ville ha arbetet i 
en pdf fil och bilderna skulle vara upplösa i 150-300 dpi, våra bilder var i 
nätupplösning 72 dpi. Vi fick börja om igen med att scanna in bilderna, då försvann 
färgerna. Det var bara att sätta sig och fylla i färgerna lite mer skarpt och scanna in på 
nytt. Det gick bra denna gång. Då var frågan, skulle vi ha det stående eller liggande. 
Liggande var vår ursprungstanke men till en början valde vi stående format. Men det 
stämde inte riktigt in med vår tanke att ha boken i stående format så vi valde att 
konvertera till liggande format. Det var ett litet jobb i sig att ordna till så att text och 
bild blev rätt placerade inom sitt blad. Men det kändes mer rätt och så var boken klar. 
 
Vi har inte vart ute på fältet och läst boken för förskolebarn men vi har skrivit boken 
utefter vad vi själva skulle vilja veta och utefter våra erfarenheter när det gäller det 
naturvetenskapliga området och arbetet med barn. Vår erfarenhet är att barn tycker 
det är spännande med svåra ord. Om intresset finns kan barn lära sig mycket, till 
exempel svåra namn på figurer såsom Bulbausur, Wartortle och Blastoise från 
Pokemonspel. Det finns så många olika spel med krångliga namn som barn lär sig 
utantill för att det är roligt och intressant och dessutom tycker de om att förklara vad 
figurerna står för. Därför menar vi att vi kan introducera svåra naturvetenskapliga 
begrepp redan i förskolan på ett lustfyllt sätt. Vad som är svårt enligt oss vuxna 
kanske inte alltid är så svårt för barn att lära sig. Det här var vår grundtanke när det 
gällde att välja att ha med svåra begrepp. Det handlar mycket om vuxnas 
förhållningssätt till vad barn kan och inte kan lära sig. Det gäller att vi vuxna alltid 
förklarar vad begrepp står för och inte lämnar ordet hängandes i luften.  
 

4 Resultat 
 

Resultatet av vårt arbete blev en sagobok som avhandlar naturvetenskap och 
sambandet mellan olika naturvetenskapliga fenomen.  
 
Vår bok Stella odlar på förskolan handlar om Stella, hennes kamrater och fröken Vivi. 
Stella går på förskoleavdelning Kaprifolen någonstans i Sverige. Under arbetet med 
ett bokstavstema tar Stella med sig två fröpåsar och utifrån dessa fröpåsar skapas ett 
naturvetenskapligt tema som behandlar odling. Under temats gång får Stella och de 
övriga barnen lära sig en mängd olika saker som bland annat rör odling, frön och 
solens roll för liv. Dessutom får dessa barn höra och ta del av en mängd olika 
naturvetenskapliga begrepp som finns inom naturvetenskapen. Under projektets 
gång får Stella och de övriga lära sig om hur man odlar och vad som behövs för 
odlingen samt hur växterna som odlas påverkar oss. Odlingsprojektet avslutas med 
att barnens föräldrar får komma till förskolan för att ta del av barnens nyfunna 
kunskaper.  
 
Under hela vår utbildning har vi fått lära oss att vi lärare alltid ska kunna så mycket 
mer av det vi lär ut därför har vi tagit med svåra begrepp som barn får komma i 
kontakt och bekanta sig med samt en liten ordlista för lärare att ta del av. Vi har även 
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haft lärare som sagt att det är nödvändigt att barn får höra naturvetenskapliga 
begrepp på ett lustfyllt sätt tidigt för att underlätta förståelse för naturvetenskap i 
skolan. Vi tänker oss att lärare kan arbeta vidare med boken genom att till exempel 
utgå från boken och skapa ett temaarbete angående odling. Boken kan antingen läsas 
från pärm till pärm eller läses i avsnitt. 
 

5 Diskussion 
 

Under den här rubriken diskuterar vi den litteratur som vi tagit upp i rapporten och 
vår bok Stella odlar. Dessutom ger vi förslag för hur man kan arbeta vidare från vår 
bok. 
 

5.1 Sammanfattande diskussion 

 

Som vi ser det är förskolan en perfekt arena för att följa upp barns tankar och frågor 
och utifrån det skapa en mängd olika lärandemöjligheter som innefattar barns in-
tressen och erfarenheter och göra det både spännande och lustfyllt. Bahlenberg 
(1996) menar att barn har många tankar och funderingar som rör liv samt att det är 
viktigt att barnen får svar på sina frågor annars kan undervisningen ses som tråkig. 
Även Leicht Madsen (1999) anser att barns frågor är viktiga och bör tas på allvar 
eftersom de vill ha svar på sina funderingar och känna delaktighet i sin omgivning. Vi 
anser att barns frågor är viktiga och att det är det som leder arbetet vidare. När barn 
frågar visar de att de är intresserade och vill ha svar.  Frågorna kan även leda till nya 
frågor och på så vis kan arbetet man håller på med utvecklas åt många olika håll.  
Därför menar vi att förskolan är fri att följa barns frågor i största mån och att verk-
samhetens arbete är utvecklingsfri i all oändlighet. Dessutom har inte förskolan några 
krav på måluppfyllelse som skolan har när det gäller kunskapsinhämtning utan mål 
att sträva mot och det underlättar verksamhetens arbete. Läroplanen för förskolan 
påpekar att förskolans roll är att lägga grunden för ett lustfyllt lärande hos barnen 
samt att som utgångspunkt för lärandet skall barnens intresse och erfarenheter ligga.  
 
Vi anser att det är otroligt viktigt att vi bemöter barns frågor med respekt och inte 
förringar dem. Barn frågar för att de är nyfikna och vill veta. Om vi lärare eller andra 
vuxna i barnets omgivning inte bemöter deras frågor på allvar eller anser att deras 
frågor är dumma eller löjliga kan det leda till att barn slutar ställa frågor, vilket vi 
anser är en tragedi. Det säger även Leicht Madsen (1999) som menar att barn har 
frågor som de vill ha svar på och att de vill känna sig delaktiga med sin omgivning. 
Likaså att det är viktigt att vi är seriösa när det gäller att bemöta barns frågor om vi 
inte är det går barnen miste om möjliga kunskaper. Genom att vi lärare pratar obe-
hindrat om olika begrepp och händelser i verksamhetens vardag kan vi möjligen nå 
dessa barn och kanske locka dem till att våga fråga igen. Ett sätt att locka fram barns 
nyfikenhet är att använda sig av sagan som ett pedagogiskt verktyg. Det gäller också 
att vi lärare inte är ytliga i våra svar till barns frågor utan ger svar som lockar till 
vidare frågor när det gäller kunskapsfrågor. Ibland kan det dock tillåtet att ha svar 
som inte leder vidare som till exempel bekräftelsefrågor. Som lärare får man bedöma 
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själva frågans innehåll och ibland får man fråga barnet vad den vill veta om man är 
osäker på vad barnets avsikt är och då kanske man kan söka svar tillsammans. 
 
Vår förhoppning är att, genom att läsa vår bok om Stella odlar på förskolan få barn 
tillfällen att ställa frågor och fundera över olika naturvetenskapliga fenomen. Barn 
har en mängd frågor som de behöver få svar på. Vår önskning är även att de barn som 
fått möjlighet till ett arbetssätt som utgår från sagoboken Stella odlar på förskolan 
grund-lägger ett intresse för naturvetenskap och naturvetenskapliga fenomen samt 
att de kommer att tycka att naturvetenskap är både roligt och spännande. På så sätt 
tror vi att sagan kan underlätta den vidare utbildningen inom naturvetenskap när 
barnen går i skolan. 
 
Även Pramling Samuelsson (2008) säger att barn kan ha frågor som kan vara svåra 
att besvara men dessa frågor är lika viktiga som frågor som är lättare att besvara.  Det 
är dessutom viktigt att vi lärare förstår barns tankar och idéer.  Vidare menar 
författaren att vi lärare måste ha goda ämneskunskaper och en tilltro till barns egen 
förmåga till att erfara förståelse. Pramling Samuelsson påpekar dessutom att naturen 
och skogen erbjuder oändliga lärande möjligheter. Vi menar att naturen är en sådan 
plats där det lustfyllda lärandet kan ske och utvecklas i. Naturen är en mycket 
spännande plats för både barn och vuxna att utforska och ger många möjligheter till 
lärandeaktiviteter. Barn har ofta många erfarenheter av naturen och intresserar sig 
ofta för sådant som finns i naturen, såsom blommor, pinnar, myror och maskar. Lpfö 
98 (rev10) uttrycker att lärandet ska vara lustfyllt. Även Enwall m fl. (2001) menar att 
det inte bara är lustfyllt utan även spännande att utforska naturen för att få 
kunskaper om växter och deras livsvillkor. Vindal Halvorsen och Mogstad Tveit 
(1993) anser att morgondagens kämpar för miljön måste få möjlighet att tidigt 
bekanta sig med jorden och att de behöver få tillägna sig kunskaper om det som lever 
på jorden samt hur de är beroende av varandra. Om läraren har ett äkta intresse för 
naturvetenskapen som område kommer det att bli enklare att överföra intresset till 
eleverna.  
 
Vi lever och lär genom våra sinnen och upplevelser och kan inte vara utan dem, 
därför är det viktigt menar vi att barn får så många upplevelser som möjligt under 
deras förskoletid. Upplevelserna går alltid genom människans olika sinnen och 
naturen är en ypperlig plats för att just få uppleva olika saker genom sina sinnen. Det 
här anser även Leicht Madsen (1999) som menar att barn erövrar erfarenheter och 
kunskaper genom sina sinnen samt att relationen till omvärlden går via barns sinnen. 
Vi menar att det är viktigt att barn får göra sina erfarenheter genom att använda hela 
kroppen och på så sätt befästa sin kunskap. Det duger inte till att endast läsa sig till 
kunskap. Vår åsikt är att om barn får möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till 
praktiska handlingar erhåller barn en fördjupad kunskap. Det anser vi att barn får 
göra genom att barn får uppleva att själv få vara med och göra olika sorters 
experiment, ställa olika frågor och hypoteser för att få förklaringar till olika 
naturvetenskapliga begrepp, till exempel vad händer med frön som får soljus och vad 
händer med frön som inte får solljus? Det är viktigt, enligt oss, att låta barn få ta den 
tid de behöver för att få en verklig förståelse för de naturvetenskapliga fenomen som 
sker hela tiden i vår omvärld. Enligt Harlen (1996) utvecklar barn en förståelse för sin 
omgivning genom att få undersöka naturen och få öka på sitt ordförråd med begrepp 
som har anknytning till deras erfarenheter. Även Strömdahl (2002) anser att lärandet 
inom naturvetenskap handlar om att få utöka ordförrådet och utvidga 
tankeverksamheten.  Även Björkman (2008) menar att naturvetenskapen leder till 
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språkutveckling eftersom begrepp ingår i samtal. Helldén (2010) beskriver att det 
som kännetecknar det naturvetenskapliga sättet att skildra världen karakteriseras av 
dess begrepp. Pramling Samuelsson (2008) beskriver att lärare medvetet bör 
presentera obekanta begrepp för barnen. Likaså är det viktigt att lärarna kan förklara 
med adekvata begrepp. Enligt Fridolfsson (2008) är samtalstiden viktig när små barn 
ska till att lära sig nya begrepp. Vidare beskrivs av Dominikovic m.fl. i Fridolfsson att 
de begrepp som är nya för barn kan bearbetas i dialoger för att på sikt inkluderas i 
barns ordförråd. Helldén (2010) menar att det verbala samspelet mellan läraren och 
barnet har betydelse för vad det naturvetenskapliga begreppet får för innebörd för 
barnet. Vidare säger författaren att det är viktigt att läraren har en förståelse för vad 
begreppet innebär samt att läraren ska kunna visualisera begreppen för barnen. Det 
kan man göra genom varierande arbetsformer.  
 
Vi anser att det är viktigt att vi lärare har ett helhetstänk när vi undervisar och inte 
bara undervisar delarna. Det är även lika viktigt att barn får möjlighet till att tillägna 
sig ett helhetstänk och få en förståelse för att allt som finns i naturen, vår omgivning 
och att världen hör samman. Vi tror att om barnen inte får tillägna sig en kunskap om 
att allt hänger samman är det lätt att lärandet blir tråkigt och meningslöst. Oftast 
undervisas ämnen var för sig och helheten går förlorad. Detsamma syftar Öquist 
(2003) till när Öquist beskriver att systemtänkandet handlar om att världen inte är 
linjärt utan cirkulärt och att sammanhang och funktioner, mönster och relationer 
ingår som delar i en helhet. Sinnet kan inte separeras från naturen. Vidare säger 
Öquist att vi är fragment i ett levande system och kan inte hålla oss utanför. Även 
Östman (2002) tar upp att ett atomistiskt synsätt handlar om helhetsförklaringar. 
Först delas helheten i smådelar för att sedan beskrivas genom dessa delar. Likaså 
säger Helldén (2010) att det naturvetenskapliga synsättet kännetecknas av att verk-
ligheten kan delas in i mindre delar och analyseras.  
 
Enligt oss kan man i sagans värld beskriva olika naturvetenskapliga fenomen i dess 
rätta sammanhang på ett lustfullt och naturligt sätt.  Vi tror att det finns många 
positiva fördelar med att använda sig av sagor i undervisningen. Eftersom sagan kan 
skapa gynnsammare förutsättningar för begreppsbildning genom att sagor ofta har 
ett lätt, naturligt och personligt innehåll som är lätt för barnen att ta till sig.  Vi anser 
att vår bok innehåller just dessa moment. Vi upplever att sagor inbjuder, barn till-
sammans med vuxna, till gemensamma diskussioner om händelser i sagan. Därmed 
blir sagor även språkutvecklande. Barn tycker ofta om att få lära sig nya ord som de 
kan berätta för sina föräldrar och kompisar att de kan. Även Fridolfsson (2008) anser 
att högläsning har betydelse för barns språk samt att det är ett bra tillfälle för barn att 
öka på både ord och begrepp och att få öva på sitt ordförråd. Dessutom anser 
Malmgren och Nilsson (1993) att skönlitterära texter kan vara en viktig kunskaps-
källa eftersom barn kan känna igen sig i texten och även kan få ta del av det de inte 
känner till. Även Nilsson, Wagner och Rydstav (2008) poängterar att sagor kan vara 
en viktig kunskapskälla.  
 
Vi ville göra en bok i sagans form för förskolebarn och som tar upp naturvetenskap 
och naturvetenskapliga samband på ett lättsamt, roligt och inspirerande sätt. Sagans 
form är en genre som tilltalar barn i den här åldern. Vi ville att även om boken har 
formen som en saga skulle den innehålla en mängd fakta och ta upp begrepp som 
finns inom naturvetenskapen. Tanken med boken var att den även skulle kunna 
fungera som en inspirationskälla både för barn och vuxna på förskolan när de arbetar 
med odling. Därför valde vi att i slutet på boken bifoga en lista på arbetsspår man kan 
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utgå ifrån när man läst boken och litteratur som med fördel kan användas under ar-
betets gång samt bifoga tips på olika experiment som belyser de fenomen som boken 
tar upp.  Asplund, Klerfelt och Pramling (1993) säger att sagan som genrer kan an-
vändas på många olika sätt i det pedagogiska arbetet. Utifrån en saga kan man bygga 
upp ett temaarbete. Dessutom kan sagan fungera som inspirationskälla för olika 
skapande aktiviteter. Vidare kan sagan även fungera som en del i ett redan bestämt 
tema.  
 
Resultatet av vårt utvecklingsarbete blev en bok som vi tror kommer att stärka barns 
begreppsbildning och kunskap inom naturvetenskap. Vi tror även att det underlättar 
för barn när de kommer till skolan och ska arbeta med naturvetenskap att de redan 
har fått höra olika naturvetenskapliga begrepp. Vi hoppas på att barn ska tycka efter 
att fått höra och läst boken att naturvetenskap är både roligt och spännande.  
 
Allt som allt anser vi att sagan är ett pedagogsikt verktyg som kan väva in de natur-
vetenskapliga fenomenen och sammanhangen mellan dessa fenomen. Den här sort-
ens sagor har sin plats i den naturvetenskapliga undervisningen i förskolan menar vi. 
Lars Owe Dahlgren i Björkman (2008) anser att det måste finnas ett samspel mellan 
det praktiska och det litterära lärandet för att erhålla en förståelse för naturens sam-
band. Vi anser precis som Dahlgren att det är av betydelse att barn får möjlighet att 
både lära genom litteratur och att få göra egna erfarenheter i konkreta situationer i 
olika miljöer. Vi framhåller att det är viktigt att låta barn få höra olika begrepp som 
finns inom det naturvetenskapliga området men även andra områden såsom teknik, 
matematik språk med mera. För att bland annat underlätta inlärningen i skolan i 
dessa ämnen men även för att förbereda barn för inför deras kommande framtid. Vi 
anser att det är viktigt att barn får utmanas med lite svårare ord med jämna mellan-
rum. Det betyder att vi erbjuder barn att möta begrepp på olika nivåer och i olika 
kontexter. 
 
 

5.2 Den röda tråden 

 
Som vi förstått det påbörjas redan i förskolan den resa barnen ska göra i sin 
utbildning under sina skolverksamma år och förhoppningsvis även efter det. Vi som 
arbetar inom förskolan strävar efter att varje barn och elev skall uppnå de slutmål 
som finns för den obligatoriska skolan.  
När barn kommer till förskolan är de omedvetet inkompetenta, när de så småningom 
börjar lära sig blir de medvetet inkompetenta för att sedan utvecklas till medvetet 
kompetenta, jag kan. Vidare till att när barnet använder sin kunskap utan att tänka 
på det har de uppnått en omedveten kompetens. Detta är ett entreprenöriellt sätt att 
se på lärande. 
Vi tror och hoppas på att vår bok kan vara en grund för barnens fortsatta nyfikenhet 
inom det naturvetenskapliga arbetet och att de fortsättningsvis kommer att tycka att 
naturvetenskap är roligt samt att även lärare kan tycka att naturvetenskap är 
intressant och roligt att lära ut. 
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5.3 Vidare planering av arbetspass 

 

Denna bok är ett förslag på hur man kan arbeta med naturvetenskapliga fenomen 
genom sagans form.  Då vår saga handlar om att odla rädisor och morötter kan man 
därifrån bland annat utforska insekternas värld, vilken roll har till exempel maskar 
för jorden? Larver och löss räknas ibland som ohyra och ibland som nyttodjur, varför 
då? När det gäller hållbar utveckling kan man arbeta med vilka avtryck gör vi på jor-
den när vi handlar mat från länder fast vi kan odla dem själva? När det gäller kroppen 
kan man praktiskt visa hur maten påverkar kroppen när det gäller brist på näring, att 
orken försvinner när man är hungrig, det känner nog många barn igen sig på. Man 
kan även gå mer in på vad kroppens olika delar och funktioner har för nytta. Kan man 
leva utan mat? Utan vatten? 
 
Efterföljande arbetspass och en utvidgning av arbetsområdet skulle kunna avhandla 
olika kretslopp, som vatten och kol. Vidare till olika livscykler, insekter, energi, ned-
brytning från fotosyntesen och cellandning och näringskedjor på ett lekfullt sätt. 
Samt hållbar utveckling och återvinning av det man inte äter upp till exempel kom-
postering. Jordens betydelse för vårt näringsintag. Fotosyntesen är grunden till vårt 
liv på jorden och viktigt att få bekanta sig med oavsett ålder. Vilka växter och grön-
saker kan man samodla för att de drar nytta av varandra?  
 
Arbetet med de naturvetenskapliga fenomenen genom sagor kan förenklas och 
fördjupas efter behov och ålder. Man kan även utgå från det multimodala arbets-
sättet, att låta barn få skapa sånger, spela upp teater, rita om det och berätta om det. 
Det finns egentligen ingen gräns på vad man kan arbeta med utifrån denna natur-
vetenskapliga saga. Möjligheterna är oändliga. Det är bara fantasin och kreativiteten 
som sätter stopp. Fråga barnen vad de vill veta mer och börja där och se vart det 
leder. Det kan bli en väldigt spännande resa. Lycka till på färden.
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