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SAMMANFATTNING  

Syftet med vårt utvecklingsarbete är att skapa ett e- läromedel i form av en barnbok med fo-

kus på naturvetenskap, med inriktning biologi och våra fem sinnen. Läromedlet är anpassat 

för elever i grundskolans tidigare år, årskurs 1-2. Materialet kan användas i undervisningen 

som komplement till den övriga undervisningen eller enskilt, då materialet både är teoretiskt 

och praktiskt utformat där teori och praktik kompletterar varandra. Produkten består av en 

barnbok som är lämpad för högläsning. Boken består av sex kapitel där varje sinne presente-

ras enskilt i kapitlen. Till varje kapitel har vi arbetat fram laborationer som synliggör och 

förstärker det som kapitlet presenterat om sinnet. Produkten har utvärderats av de medver-

kande deltagarna och responsen var positiv. Feedback på vår produkt gavs bland annat i 

samband med genomförandet och all respons tog vi till oss, både det som de ansåg var bra 

men även det som behövde förbättras. 

  

Nyckelord: Naturvetenskap, våra sinnen, laborationer, högläsning, barnbok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

The purpose of this essay was to create an e-learning material in the form of a children's book 

focusing on science, with specialization in biology and our five senses. The teaching material 

is designed for students in the primary school, grades 1-2. The material can be used in teach-

ing as a supplement to other instruction or private, where the material is both theoretically 

and practically designed where theory and practice complement each other. The product con-

sists of a factual story that is suitable for reading aloud. The book consists of six chapters, 

each sense is presented separately in the chapters. For each chapter, we established laborato-

ry that visualize and reinforce the chapter. The product has been evaluated by the participat-

ing students and the response where positive. Feedback on our product was given in connec-

tion with the implementation and we looked over all the feedback, both what they thought 

was good but also the things how needed to be improved. 
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1 INLEDNING 

Redan under sjätte terminen började vi fundera kring vad vi ville skriva om i vårt examens-

arbete, där vi såg fram emot att äntligen få välja någonting som intresserar oss och där vi får 

chans att fördjupa oss inom området. När det var dags att börja skriva examensarbetet visste 

vi att vi ville skriva ett arbete inom vår inriktning naturvetenskap och teknik. Efter all under-

visning på högskolan och egna studier så gjorde vi en generell överblick där vi i vår kun-

skapsutveckling som vuxna har fått lärt oss mycket inom fysik, kemi, biologi och teknik ge-

nom praktiskt lärande. Kunskapen vi fått har befästs genom praktisk undervisning då vi kän-

de en stimulans genom konkreta handlingar. Med det i åtanke så lade de grunden för hur vi 

ville lägga upp vårt examensarbete. 

 

Vi har under hela lärarutbildningen fått höra att man ska ge eleverna ett flersinnigt lärande 

och skapa möjligheter för variation och stimulans med hjälp av multimodala lärandeproces-

ser. Där väcktes vår idé. Vi valde att skriva ett utvecklingsarbete som skulle handla om män-

niskans fem sinnen. Anledningen till valet kom därför att vi tror det är viktigt att förankra 

multimodalt lärande till elevernas kunskaper om våra sinnen. Blir eleverna medvetna om 

sinnenas funktioner och hur de hjälper till i vardagen, så tror vi att de kan bli medvetna om 

vilket sinne som lämpar sig bäst för dem i olika lärandeprocesser. 

 

Vi ville skapa en produkt i form av ett arbetsmaterial som är förankrat till teoretisk och prak-

tisk undervisning. Vi valde att skapa en högläsningsbok i form av en barnbok i anslutning till 

naturvetenskapligt innehåll med inriktning mot människans fem sinnen. Namnet på boken 

blev ”De fem magiska sinnena och Hanna Hjärna”. Vi har av erfarenheter ifrån den verksam-

hetsförlagda utbildningen märkt att lärarna gärna använder sig av tekniska hjälpmedel som 

smartboards och cleverboards i sina undervisningar. Därför valde vi att inte utforma en tradi-

tionell barnbok utan vi utformade ett e-läromedel i form av en e-bok med våra sinnen. Däref-

ter ville vi förankra teori med praktik och för att på ett lämpligt sätt utforska våra sinnen så 

är laborationer en metod som ger eleverna ett undersökande och utforskande arbetssätt, vil-

ket är väl sammanbundet till hur man arbetar med naturvetenskap. 

 

Vi vill med vår produkt skapa ett komplett arbetsmaterial som ger elever i årskurs 1-2 ett ro-

ligt och stimulerande första möte med naturvetenskapen och våra sinnen. Genom bokens 

teoretiska innehåll som är utformad som en barnbok vill vi fånga elevernas intressen och 

fängsla dem i berättelsen. Därefter vill vi ge eleverna möjlighet till praktiskt arbete med hjälp 

av laborationer som är förankrade till bokens innehåll. Materialet är menat att vara lättilläng-

ligt och tydligt för både lärare och elever i grundskolans tidigare år.  
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Lärarens förhållningssätt, attityd och val av innehåll och arbetssätt har en avgö-

rande betydelse för kunskapsutveckling och intresseskapande. En viktig uppgift 

för läraren blir därför att skapa meningsfulla undervisningssituationer där ele-

verna får möjlighet att relatera naturvetenskapliga fenomen till sin egen vardag 

och till de olika områden som intresserar dem (Skolverket, 2012, s.25). 

 

2 SYFTE 

Syftet med vårt utvecklingsarbete är att skapa ett e-läromedel i form av en bok som är grun-

dad på naturvetenskaplig bas med fokus på människans olika sinnen. Boken är kopplad till 

lämpliga laborationer som är förankrade till bokens innehåll. Meningen är att elever i årskurs 

1-2 på ett lustfyllt och stimulerande sätt ska få möta människans olika sinnen genom högläs-

ning och praktiskt arbete.  

 

2.1 Avgränsning 

I vårt utvecklingsarbete har vi avgränsat materialet till våra fem sinnens egenskaper, skillna-

derna mellan att ett sinne arbetar individuellt till hur sinnena samverkar med varandra och 

hjärnan. Vi har även inom sinnena gjort vissa begränsningar vad gällande relevant fakta. Där 

har vi tagit ut det vi anser är lämplig fakta och vi har utgått ifrån kursplanen i biologi för att 

därefter strukturera vårt utvecklingsarbete. Vi har med andra ord anpassat materialet till 

elever i grundskolans tidigare år, årskurs 1-2.  

 

Vi har utifrån egna erfarenheter sett att det är en brist på komplett material med både teore-

tiska och praktiska moment som förklarar sinnena utifrån barnens perspektiv, i grundskolans 

tidigare år. 

 

3 BAKGRUND 

Bakgrunden till vårt utvecklingsarbete presenteras i nedanstående rubriker: Styrdokument, 

Varför naturvetenskap i grundskolans tidigare år? Varför laborationer? Varför ska man ha 

högläsning i skolan? Varför är barnböcker bra i undervisningssyfte? Teori och praktik samt 

Fakta om våra sinnen. Dessa delar bygger upp vårt utvecklingsarbete samt stärker vår e-bok 

”De fem magiska sinnena och Hanna Hjärna” (se bilaga). 

 

3.1 Styrdokument 

Styrdokumenten är något som ligger till grund för vårt utvecklingsarbete. Vi har i första hand 

utgått ifrån vad läro- och kursplaner säger om de naturorienterade ämnena i årskurs 1-3. I 
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vårt utvecklingsarbete har även skollagen som nämns i värdegrunden en central del, där det 

står att eleverna ska ges möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Fram-

förallt anser vi att delen om att man som lärare ska ge eleverna en livslång lust att lära är en 

viktig del för att eleverna ska känna stimulans till kunskapsutveckling och lärande och se 

skolan som något positivt och roligt. (Utbildningsdepartementet, 2011).  

 

Centralt innehåll 

I kursplanen i biologi står det att syftet är att ge eleverna möjligheter att utföra organiserade 

undersökningar. Eleverna ska även enligt Utbildningsdepartementet utveckla förmågor till 

att ”använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska 

samband i människokroppen, naturen och samhället” (Utbildningsdepartementet, 2011, 

s.111). I det centrala innehållet för årskurs 1-3 i biologi står det även att eleverna ska behandla 

områden som människans kroppsdelar, namn och funktioner, men även människans sinnen 

och genom dem uppleva ljus, ljud, temperatur, smak och doft. För att kunna behandla det 

centrala innehållet så bör man som lärare utgå ifrån olika metoder och arbetssätt. Utifrån 

Utbildningsdepartementets riktlinjer har vi i vårt utvecklingsarbete valt att använda oss av 

”enkla naturvetenskapliga undersökningar och dokumentation av naturvetenskapliga under-

sökningar med text, bild och andra uttrycksformer” (Utbildningsdepartementet, 2011, s.113).  

 

3.2 Varför naturvetenskap i grundskolans tidigare år? 

Sjöberg (2010) menar att naturvetenskapen ur ett internationellt perspektiv kommer på en 

tredje plats i undervisning och spelar en central roll och i nästan alla länder ser det ut såhär. 

Man kan också utläsa enligt författaren att naturvetenskapen är ett av skolans viktigaste äm-

nen utifrån timfördelningen. 

 

En viktig fråga som Sjöberg (2010) tar upp är, varför ska alla elever lära sig naturvetenskapli-

ga ämnen? De elever som i framtiden vill ingå i en yrkeskategori som kräver en naturveten-

skaplig bas kan man förstå att de behöver lära sig naturvetenskap i skolan. De elever som 

väljer en annan yrkeskategori, till exempel sekreterare, frisörer eller busschaufförer, varför 

ska de lära sig om naturvetenskap? Enligt författaren är det här en viktig fråga att ta upp, 

men också en fråga som kräver ett bra svar. För alla skolans ämnen måste ha en motiverad 

plats i undervisningen, ”i alla fall i en skola för alla, en skola som ska främja allmänbildning” 

(Sjöberg, 2010, s.211).  

 

”Vardagsemfasen, Everyday coping: Denna emfas betonar att individen ska 

klara sig bra i samhället. Man kan inom kemiämnet lära sig om matens och 
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hushållets kemi och i fysiken behandla frågor som rör energi och värme i 

hemmet. Naturvetenskap är viktigt i vardagen för att klara av olika sysslor, 

man har alltså en nytta av kunskapen” (Skolverket, 2012, s. 21).  

 

Om det är så att man inte kan motivera varför naturvetenskapliga ämnen ska ha en plats i 

skolan så har ämnena ingenting där att göra, enligt Sjöberg (2010). När man tänker på na-

turvetenskap i skolsammanhang så är det oftast biologi, fysik och kemi som är de områden 

man behandlar i undervisningen, men detta är bara en avgränsning av naturvetenskapen. 

Det finns fler ämnen, till exempel fysikalisk kemi, biofysik, bioteknologi med mera, vilket 

visar på en mångfald av underkategorier inom naturvetenskapen. Det är just den här av-

gränsningen inom naturvetenskap som gör att elever som inte vill arbeta inom dessa områ-

den känner att naturvetenskapen är onödig och ser inget syfte med dessa ämnen. (Sjöberg, 

2010).  

 

Andersson (2008) menar att en vanlig syn på naturvetenskap i tidigare år är att man utgår 

från elevernas intressen för att stimulera dem och det sker enligt författaren genom att ele-

verna får undersöka, upptäcka och uppleva. Att lära sig naturvetenskapens språk kan vara 

svårt och för många även det största hindret, men det är en nödvändighet att lära sig detta 

språk för att förstå naturvetenskapen och dess sammanhang. Genom undervisning i naturve-

tenskap kan man ge för eleverna välkända ord och begrepp en ny innebörd, då de ska använ-

das i andra sammanhang. För att det ska kunna ske så måste man ge eleverna tid att diskute-

ra och resonera om dessa ord och begrepp så eleverna får förståelse för dess innebörder. 

(Skolverket, 2012). 

 

3.3 Varför laborationer? 

En definition på vad laborationer och experiment är för något ger Nationalencyklopedin 

(2013a och 2013b) en förklaring på. Laborationer är naturvetenskapligt praktiskt arbete som 

exempelvis experiment och laborationer som ofta används i undervisningssyfte. Experiment 

innebär att man genom försök prövar sin hypotes, teori eller konstruktion för att se om man 

kan bekräfta eller motbevisa den.  

 

Ser man tillbaka ur ett historiskt perspektiv så var det enligt Krigsman, Nilsson och Wahl-

ström (2002) under renässansen som människan började använda experiment som metod. 

Det kan vara så att Galileis experiment med att släppa två blyklumpar med olika massor från 

det lutande tornet i Pisa som var experimentets genomslag. Där bevisade han att Aristoteles 

teori om att en kropps massa inte är avgörande för fallhastigheten. ”Under de följande år-
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hundradena har det vetenskapliga experimentet varit en framgångsrik metod som lagt grun-

den för många stora framsteg och ökat vår förståelse av omvärlden” (Krigsman et al., 2002, 

s.1). En metodisk grundprincip har sedan mitten av 1900-talet i svensk skola varit att låta 

eleverna använda sig av ett undersökande arbetssätt, enligt Ekstig (2002). Denna form av 

arbetssätt innebär att eleverna själva får undersöka och experimentera, de tillåts att vara mer 

aktiva. Även Strömdahl (2002) menar på att ett undersökande arbetssätt är bra och framför-

allt i tidigare år för att skapa ett nyfikenhetsperspektiv hos eleverna. I de tidigare åren hand-

lar det mest om att upptäcka och undersöka omvärlden och skapa en fascination hos eleverna 

om det som finns runt omkring dem, enligt författaren.  

 

Ekstig, Sjöberg och Östman (2004) menar att experiment är en form av kreativ aktivitet. De 

experiment som utförs i skolan finns det oftast redan svar på för att forskare för länge sedan 

experimenterat med just detta. För att inte eleverna ska känna olust för att experimentera så 

gäller det att inspirera dem och utforma experiment där eleverna känner sig delaktiga och 

där dem får svar på sina hypoteser. Enligt författarna så kan experiment utformas på flera 

olika sätt, med alltifrån enkla försök till mer planerade experiment där det oftast behövs mer 

resurser. En metod enligt Ekstig et al. är att eleverna får pröva sig fram och denna metod är 

ganska vanlig i skolsammanhang. Här bör man undvika att påtala misstag och istället bygga 

vidare på de misslyckanden som sker och se möjligheterna istället. Metoden med att pröva 

sig fram är hos eleverna ett ganska naturligt förhållningssätt när de undersöker saker. Ele-

verna är då antingen mer eller mindre medvetna om sitt undersökande, men eleverna kan 

också dra systematiska slutsatser, enligt författarna. Den hypotetisk-deduktiva metoden in-

nebär att ”om en gissning inte är utkastad på måfå utan bygger på ett resonemang talar man 

om en hypotes. Denna testas sedan med observation eller experiment” (Ekstig et al., 2004, 

s.47). Innan experimentet genomförs så bör läraren berätta om bakgrunden så att eleverna 

får en uppfattning om vad det handlar om. Därefter får eleverna ställa sina hypoteser. Denna 

metod är vanlig i skolsammanhang och är en central del inom naturvetenskapen. (Ekstig et 

al., 2004).  

 

Även Krigsman et al. (2002) ger förslag på hur man som lärare kan organisera sitt experi-

menterande med eleverna. Författarna menar att läraren kan utföra experiment genom att 

alla gör samma experiment, stationsexperiment, demonstrationer eller hemexperiment. När 

alla elever gör samma experiment så arbetar de antingen enskilt eller i grupp. Nackdelen med 

denna arbetsform är att man ska ha material och redskap till alla elever. Vid stationsexperi-

ment får eleverna utföra olika experiment på olika stationer. Fördelarna med denna arbets-

form är att man inte behöver ha flera uppsättningar av samma experiment. För att eleverna 
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inte ska behöva vänta på att andra grupper ska bli klara så kan man som lärare förbereda så 

att det finns fler stationer än antal grupper. När man genomför demonstrationer så bör man 

samla eleverna till ett och samma experiment. Demonstrationen kan användas för att väcka 

intresse hos eleverna om man exempelvis ska börja arbeta inom ett nytt område, men även 

inför ett hemexperiment är demonstrationer att föredra då man kan samla elevernas tankar 

kring experimentet. Som lärare kan man även ha som avsikt att låta eleverna ställa hypoteser 

kring experimentet innan man genomför demonstrationen. Hemexperiment är något som 

har blivit allt vanligare. Fördelarna är att naturvetenskapen är en del av elevernas vardag och 

blir då heller inte något konstigt att genomföra hemma. Andra fördelar med hemexperiment 

är att vårdnadshavarna får en uppfattning om vad deras barn lär sig inom de naturorientera-

de ämnena i skolan. Eleverna ges möjligheter att arbeta i sin egen takt. För att inte vårdnad-

shavarna ska ta kommandot över hemexperimentet så kan läraren skriva rekommendationer 

till dem. För det är viktigt att eleverna själva får experimentera med stöd från vårdnadsha-

varna. Det kan vara så att alla elever av olika skäl inte kan utföra hemexperimentet hemma 

och då är det bra om skolan kan organisera verksamheten så att dessa elever kan få göra ex-

perimentet i skolan, alternativt fritidshemmet. (Krigsman et al., 2002). 

 

För att skapa ett meningsfullt lärande så tar Helldén (2002) upp en teori som innebär att 

man som lärare utgår ifrån sådant som eleverna redan vet och undervisar utifrån dessa erfa-

renheter. Därefter kopplar man nya begrepp till de områden som eleverna redan är bekanta 

med och sedan får de gamla och de nya begreppen samspela med varandra. Eftersom alla 

elever har olika erfarenheter och olika ordförråd så ser deras utveckling olika ut. Detta med-

för även att samspelet mellan de gamla och nya begreppen kommer ske i olika takt hos ele-

verna, vilket man som lärare får ha förståelse för. (Helldén, 2002). 

 

Krigsman et al. (2002) anser att experiment inte behöver vara komplicerade. Däremot anser 

författarna att experimenten bör vara på en lagom nivå så att eleverna inte ska tro att det som 

sker är magi och så att eleverna inte tappar intresse och motivation. Om eleverna får möjlig-

het att fundera, testa och undersöka så ökar deras motivation, glädje och tillfredsställelse, 

enligt författarna. Författarna ser många fördelar med experiment. Ser man det ur ett socio-

konstruktivistiskt perspektiv så sker lärandet och kunskapsutvecklingen i interaktion med 

andra. Experiment ger även möjligheter till att eleverna får träna på att samarbeta och de får 

också träna sin kommunikativa färdighet. I experimenten bör det finnas möjligheter till dis-

kussioner eleverna emellan. På så sätt ges eleverna möjligheter att få formulera och klargöra 

sina tankar om experimentet och även se andra elevers tankar och idéer och därefter göra 
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jämförelser. På så vis blir elevernas funderingar befintliga för reflektion. När man som lärare 

planerar experiment bör man enligt Krigsman et al. (2002, s.2) utgå från några punkter:  

 Vilket syfte har jag med experimentet? 

 I vilket sammanhang hör experimentet hemma? 

 Hur kan jag stärka barns tillit till sina egna observationer och att tänka själv? 

 Hur kan jag genom experimentet stärka elevernas självförtroende? 

 Vilken bild av naturvetenskap ger experimentet? 

 Hur ska jag organisera arbetet för att ge möjlighet för reflektion och utbyte av tankar 

mellan elever? 

 

Forskning säger att laborativt arbete är viktigt i elevers lärande och kunskapsutveckling inom 

de naturorienterade ämnena. Genom ett laborativt arbetssätt så får eleverna träna sina för-

mågor att utveckla och pröva teorier samt utveckla förståelse för naturvetenskapen. Eleverna 

presenteras även i hur man utför naturvetenskapliga arbetssätt. (Skolverket, 2012). Med ex-

perimentellt naturvetenskapligt arbetssätt inkluderar man färdigheter som att ”avgränsa sitt 

system, ställa hypoteser, utforma egna experiment, identifiera och kontrollera variabler, dra 

slutsatser” (Kärrqvist, 2002, s.269). Författaren menar att dessa delar skapar tillsammans en 

inre motor hos eleverna till att vilja söka ny kunskap. 

 

Enligt Helldén, Jonsson, Karlefors, Vikström (2010) och Elfström, Nilsson, Sterner och 

Wehner-Godée (2008) är barn födda till naturvetare då de är av naturen nyfikna. Redan från 

födseln undersöker de sin omvärld genom att titta, lyssna, känna och smaka på sin omgiv-

ning. I det här stadiet sker ett omedvetet experimenterande och hypotesprövande då de un-

dersöker och iakttar sin omvärld. Detta medför enligt författarna att undersökande arbetssätt 

i skolans naturvetenskapliga undervisning är en självklarhet, för det är såhär vetenskapsmän 

i verkligheten arbetar. För att tillvarata och ge eleverna tillgång till vårt kulturarv så spelar 

skolan och lärarna en central roll i främjandet av denna kunskapsutveckling, enligt författar-

na. 

 

3.4 Varför ska man ha högläsning i skolan? 

Enligt Fox (2001) kan man hjälpa barn tidigt i deras språkutveckling genom att läsa högt för 

dem. Om man som förälder och lärare läser för barnen/eleverna så menar författaren att 

man kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. Redan tidigt i barnens liv bör man läsa högt för 

dem för att främja deras talförmåga. Barnen kan inte lära sig tala om man som vuxen inte 

talar med dem. Det är därför man som vuxen får höra från psykologer och logopeder att de 

måste föra kärleksfulla, roliga, djupa och meningsfulla samtal med sina barn. Det rekom-
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menderas att man börjar med det innan barnen fyller 3 år. Det har visat sig ha en positiv in-

verkan på barnens intelligens om barnen har fått genomgå sådana här samtal. (Fox, 2001). 

Genom högläsning skapas en kommunikation mellan läsaren och lyssnarna, det är viktiga 

samtal som ger möjligheter till resonemang om bilder, ord, värderingar och tankar gentemot 

berättelsen som läses. Samtalar man om det man läser så menar författaren att man vässar 

barnens hjärnor. ”Det utvecklar barnens förmåga att koncentrera sig under en längre tid, 

hjälper dem att lösa problem med hjälp av logiskt tänkande och att uttrycka sig lättare och 

klarare. Berättelserna de hör förser dem med kvicka uttryck, nya formuleringar och nyansri-

ka ord” (Fox, 2001, s.23).  

 

Även Ingvar Lundberg (2011) som är professor i psykologi vid Göteborgs universitet menar 

att föräldrar tidigt bör läsa för sina barn, ofta redan i spädbarnsåldern och detta skapar bland 

annat en känsla av närhet, trygghet samt ömsesidighet. Genom att föräldrar läser för sina 

barn så lär dem sig att i böckerna finns det en värld utanför deras verklighet. Precis som Fox 

(2001) så anser Lundberg (2011) att högläsning skapar möjligheter till att utveckla barnens 

ordförråd och en förståelse för hur ord är uppbyggda. Det ger barnen ett positivt möte med 

skriftspråket då de får träffa på språkets symboliska kraft och hur språket kan föra dem till 

magiska världar och äventyr utanför den nuvarande verkligheten. Den vuxne är en förebild 

och visar glädjen och värdet i läsning och med högläsning kan barnen som lyssnar ges möj-

ligheter till att utveckla ett intresse för läsning. (Lundberg, 2011).  

 

Susanna Ekström (2007) är litteraturpedagog och undervisar vid Lärarhögskolan i Stock-

holm. Förutom att hon recenserar barnböcker så föreläser hon ofta om högläsning. Hon me-

nar att högläsning stärker barns motivation att vilja läsa. Högläsning ger barnen många 

andra kunskaper som att den stimulerar språkutvecklingen, berikar ordförrådet samt gör 

barnen bekanta med uttal och hur språket låter. Ekström brukar tänka på att berätta vem 

som har skapat boken och ritat bilderna så att barnen förstår att det är människor som ligger 

bakom dessa litteraturverk. Anledningen till detta är för att barnen ska förstå att även dem 

kan skriva texter och skapa bilder, vilket stärker deras identitet och kreativitet. Utöver de 

ovanstående kunskaperna som barnen får vid högläsning anser författaren att högläsning 

bidrar till trevliga sociala stunder där lärare och elever kommer varande närmare, både fy-

siskt och psykiskt. På detta sätt får elever och lärare en gemensam upplevelse som de kan 

föra vidare genom att prata och föra diskussioner om. De reflektioner och diskussioner som 

uppstår är något man som lärare ska ta tillvara på, då de ger information om hur eleverna 

känner och tänker kring bilderna och texten.  
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Mindre barn har enligt Ekström (2007) svårare att bevara koncentrationen vid högläsning 

och då kan man med fördel använda sig av flera sinnen och som hon menar lekläsa böckerna. 

Man går då från de tvådimensionella böckerna med dess text och bilder till de tredimensio-

nella berättelserna där man tar in praktiska material för att gestalta berättelsens innehåll i en 

mer verklighetstrogen formgivning. När man kommer till äldre barn menar Ekström att man 

kan bevara koncentrationen genom att klä ut sig till figurerna i berättelsen och inkludera ele-

verna i dess roller, vilket resulterar i att de övertar vissa repliker i berättelsen. För att väcka 

liv i böcker är det viktigt att man laddar böcker med positiva känslor och förväntningar, anser 

Ekström. Man kan då som vuxen testa olika röstlägen, pauser, betoningar och artikulationer 

för att få liv i böckerna. En fördel vid högläsning är att man själv först har läst igenom boken 

högt så att man är förberedd på bokens innehåll. Den vuxne kanske inte alltid lyckas fånga 

läsintresset hos barnen, men då kan man som vi nämnt ovan försöka ladda böckerna med 

positiva känslor och förväntningar. Det kan ske genom att man utför någon form av bokjakt 

eller bara slår in boken i ett paket.  

 

Enligt Lundberg (2011) är det inte lätt att läsa högt för barn om man vill behålla deras upp-

märksamhet. Det gäller att man som vuxen i högläsningen läser uttrycksfullt, använder rätt 

tempo och betoning. Man måste även som vuxen se till barnens behov av att förklara och ge 

samband till deras egna erfarenheter, men samtidigt får man inte tappa den röda tråden i 

texten. Den vuxne bör kunna dra nytta av bokens bilder då dessa ger möjligheter till att tolka 

och samtala om frågor. ”Att vara berättare kräver alltså allsidiga kunskaper och inlevelseför-

måga och är en utmanande och intressant syssla” (Andersson, Meldré, Nilsson och Orring, 

2003, s.138). 

 

3.5 Varför är barnböcker bra i undervisningssyfte? 

Enligt Andersson et al. (2003) kan berättelser föra över ”känslor och stämningar till läsaren” 

(s.138). Berättelser har sin styrka i att den inte berättar allt utan de låter vissa delar vara dol-

da och där läsaren själv får använda sin fantasi för att fylla i luckorna. Texten i berättelserna 

läses för det mesta av en vuxen och leder ofta till gemensamma diskussioner, kommentarer, 

frågor och svar med eleverna. De delar som eleverna får starkt intresse för tar de ofta med sig 

och gestaltar i praktiska aktiviteter. (Andersson et al., 2003). 

 

Enligt Lindö (1986) är sagan viktig i undervisningen. I Waldorfpedagogiken menar man att 

sagan har en central roll och hela undervisningen kretsar kring det talande orden, enligt för-

fattaren. En äkta saga enligt författaren innehåller både text och bild som förmedlar budska-

pet i sagan. Bilderna i sagan ger kunskap i symbolisk form. Lindö menar att sagan kan skapa 
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ett engagemang hos eleverna där de blir medskapande i sin tankvärld. Eleverna blir aktiva i 

sitt lyssnande och kommenterar, protesterar och frågar under sagans gång. Sagoberättande 

och ett intensivt lyssnande från eleverna anser Lindö är viktiga delar i undervisningen. Lad-

berg (2003) skriver att det bästa sättet att ge eleverna språkligt material är genom sagor och 

berättelser.  

 

Kåreland (2001) anser att vi människor har en viss inställning till vad en barnbok är då män-

niskan ofta tänker på sagoböcker, bilderböcker och äventyrsböcker när de associerar till 

barnböcker. ”En barnbok skall handla om barn eller någon figur som barn kan identifiera sig 

med, vara lättläst, inte för tjock och helst ha många bilder” (Kåreland, 2001, s.25). Författa-

ren menar att man inte ska dra en tvär gräns mellan barn- och vuxenlitteratur, utan det har 

att göra med hur förlaget väljer att marknadsföra och lansera sin litteratur. Under 1700-talet 

kom de första barnböckerna till Sverige som förenade kunskap och nöje istället för att som de 

var under tidigare århundraden då kristen tro skulle prägla barnböckerna. Den kristna tron 

hamnade i skuggan under 1700-talet då dåtidens författare präglade sin barnlitteratur med 

att lära barnen att använda sitt förnuft och barnen skulle dra nytta av sitt förnuft och se det 

som en samhällsfunktion. (Kåreland, 2001).  

 

När barn ska förklara icke-naturvetenskapliga fenomen så använder barnen i beskrivningar 

av dessa fenomen egenskaper och beteenden som levande fenomen har. Barnen låter också 

de icke-naturvetenskapliga fenomenen få tillgång till aktiva handlingar. Sådana här skild-

ringar kallas för animistiska. Barn kan även ge växter och djur humana egenskaper när de 

berättar om dem. Dessa beskrivningar kallas för antropomorfistiska. (Helldén, Jonsson, 

Karlefors, Vikström, 2010).  

 

Barnperspektivet är kärnan till en bra berättelse då berättelseskaparen måste se till läsarper-

spektivet. Frågor som kommer upp i läsarperspektivet är ”Vem är det jag skriver för? Vad vet 

personen om ämnet? Hur tolkar personen ord, sammanhang, bilder? Vilka slutsatser kan han 

eller hon dra?” (Andersson et al., 2003, s.12).  

 

3.6 Teori och praktik 

För att sammanställa ovanstående fakta med vårt utvecklingsarbete så vill vi med denna del 

visa hur man i vårt utvecklingsarbete arbetar med naturvetenskapen, våra sinnen, laboratio-

ner, högläsning och barnböcker. Det sker genom både teoretisk och praktisk undervisning. 
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Vad är skillnaden mellan teori och praktik? Gustavsson (2002) menar att teoretisk undervis-

ning sker i skolans teoretiska ämnen, ämnen som man läser sig till. Medan praktisk under-

visning innebär att man praktiskt gör någonting, att man utför något med händerna eller 

kroppen. Teori associerar man ofta till tänkande och praktik med handlande. Vi människor 

har olika förmågor och därför knyts teoretisk och praktisk kunskap till människan. Det finns 

många sätt att förklara skillnaden mellan teoretiska och praktiska kunskaper. En traditionell 

klassificering av dessa är att teoretisk kunskap hör till medvetandet och själens verksamhe-

ter, medan praktisk kunskap förknippas med kroppens och handens arbete. Historiskt sätt så 

kallade man praktiskt arbete för manuellt arbete och teoretiskt arbete för intellektuellt arbe-

te. Det manuella arbetet hade lägre status än det intellektuella. Därför har den praktiska kun-

skapen värderats lägre. (Gustavsson, 2002). Författaren anser att det under 1900-talet inte 

gjordes någon större skillnad på teoretisk och praktisk kunskap. Med det vill författaren säga 

att teoretiska och praktiska kunskaper är beroende av varandra och hör till ett och samma 

sammanhang. 

 

3.7 Fakta om våra sinnen 

När vi skapade vår produkt ”De fem magiska sinnena och Hanna Hjärna”, så utgick vi ifrån 

fakta båda från internet och faktaböcker så att vi med en stabil grund med säkra referenser 

kunde bygga upp texten till vår barnbok. Vi granskade det internet visade med de faktaböcker 

vi tog fram så att faktainsamlingen stämde överens med varandra, vilket säkerhetsställde att 

litteraturen var relevant och korrekt. De nedanstående delarna beskriver sinnenas egenska-

per och hur de fungerar. Man kan som lärare förbereda sig genom att läsa dessa delar, de 

fungerar då som ett stöd till e-läromedlet. 

 

3.7.1 Synsinnet 

För att människan ska kunna se olika saker så måste ögat uppfatta synligt ljus. Det synliga 

ljuset består av elektromagnetiska vågor som är i en viss våglängd. När våglängderna är olika 

långa så uppstår olika färger. När ljuset träffar ögats näthinna uppstår nervimpulser som 

skickas via synnerverna och vidare till syncentrumet i hjärnan. Informationen som har skick-

ats till hjärnan tolkas hos hjärnan som tredimensionella bilder. (Bjerneroth Lindström, 

2005). Både Bjerneroth Lindström (2005) och Grenholm (1994) menar att människan har 

sex muskler kring ögat som styr ögats riktning, dessa kallas för ögonmuskler och gör att 

människan kan rotera ögat uppåt, nedåt och åt sidorna. När ögat rör sig åt något håll drar 

ögonmusklerna ihop sig och de styrs av nerver från hjärnan. Ögongloben är ett fint tillplattat 

klot och är oftast ungefär 2,5 centimeter i diameter och den ligger skyddad i ögonhålan som 

är formad efter skallens ben (Bjerneroth Lindström, 2005). Ögongloben ligger på en fettkud-
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de i ögonhålan och där skyddas den framtill av ögonlocken och ögonfransarna. Ögonfransar-

na och ögonlocken skyddar tillsammans med blinkreflexen ögat från att bli skadat samt hind-

rar smuts från att komma in i ögat (Grenholm, 1994). För att människan ska kunna blinka så 

sitter det en muskel fäst i ögonlocket och när den drar ihop sig så öppnas ögat och en cirkulär 

muskel gör att ögat sluter sig och förhindrar att det torkar ut. Det är på så sätt människan 

kan öppna och stänga ögonen. (Bjerneroth Lindström, 2005).  

 

Pupillen sitter i regnbågshinnan och är ett hål som man kan jämföra med bländaren på en 

kamera och pupillens storlek kan variera beroende på två olika muskler, en cirkulär muskel 

(pupillsammandragande) och radiär muskel (pupillvidgande). Pupillen blir större när det är 

mörkt för att kunna släppa in så mycket ljus som möjligt och pupillen drar ihop sig när det är 

ljust för att släppa in mindre ljus i ögat. Pupillen har en förmåga att anpassa sig snabbt bero-

ende på ljuset i omgivningen. (Grenholm, 1994 och Bjerneroth Lindström, 2005). I regn-

bågshinnan finns en del som heter iris och iris är den del som har en färg. Beroende på vilket 

pigment iris innehåller så blir ögat blått, brunt, grått eller grönt. Detta kallas även för ögon-

färg. (Bjerneroth Lindström, 2005). Bakom pupillen sitter linsen och den är fäst med trådar. 

Trådarna sitter fast i strålkroppen som är en muskel och när den drar ihop sig så ändras for-

men på linsen. Genom att linsen kan ändra form så bidrar det till att linsen har förmågan att 

förändra och bryta ljusstålar. (Bjerneroth Lindström, 2005). När ljuset går igenom pupillen 

så bryts den bland annat av linsen och skapar en upp och nedvänd bild på näthinnan. Nät-

hinnan sitter längst bak i ögat och fungerar som en mottagare och informationsdel som 

skickar bilderna till hjärnan. Hjärnan tolkar och vänder sedan på bilden så att den blir rätt-

vänd. Näthinnan är den del i ögat som gör att arbetet som sker i ögat har en mening. (Gren-

holm, 1994).   

 

Människor kan vara färgblinda. Om man är färgblind så har man svårt att urskilja färgerna 

från varandra och oftast är det rött och grönt som man har svårt att skilja åt. Att helt sakna 

förmåga att se olika färgar är mycket ovanligt och ett defekt synsinne är ofta medfött, men 

man kan också få ett försämrat färgsinne genom sjukdomar. (Grenholm, 1994). I ögat finns 

det tappar och stavar och de sitter i näthinnan. Stavarna används när man ska se i mörker för 

de är mest ljuskänsliga men de kan inte skilja på olika färger. Tapparna är mest färgkänsliga 

och de används när det är ljust i omgivningen och de finns tre sorter gröna, blåa, och röda 

tappar och har man brist på antingen gröna eller röda tappar är man ofta färgblind. (Bjerne-

roth Lindström, 2005).  
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När man är närsynt så ser man bra på nära håll och är man långsynt eller översynt ser man 

bra på långt håll och detta kallas för brytningsfel när man ser bra på antingen långt eller kort 

håll. Ögongloben är inte alltid helt rund utan kan ha olika former, detta medför att avståndet 

mellan linsen och näthinnan varierar. Om bilden är oskarp så har det att göra med ljusbryt-

ningen som sker i ögat. Om denna ljusbrytning sker innan den når näthinnan så kallas det att 

man är närsynt och om brytningen sker bakom näthinnan kallas det att man är långsynt eller 

översynt. (Grenholm, 1994).  

 

Synsinnet är sinnet som hjälper människan att orientera sig i sin omvärld, natt som dag och 

den varnar även för faror. Synsinnet använder människan när hon läser, tittar på tv, ser fär-

ger och ser saker på nära och långt håll (Van der Meer, 1987). 

 

3.7.2 Hörselsinnet 

Människans öra består av tre delar; ytteröra, mellanöra och inneröra. Alla de tre delarna har 

olika funktioner. Ytterörat är den del som fångar upp ljuden och består av öronmusslan och 

hörselgången. Öronmusslan och hörselgången är klädda med hud men öronmusslan består 

av brosk medan hörselgången består av ben. Det är i hörselgången som öronvaxet bildas. 

Mellanörat sitter innanför ytterörat och består av trumhinnan, trumhålan, örontrumpeten 

och de tre hörselbenen; hammaren, städet och stigbygeln. Längst in i mellanörat sitter trum-

hinnan som är spänd och när ljud når trumhinnan så sätts den i rörelse. Varje gång man sväl-

jer eller gäspar sker en tryckutjämning på trumhinnans båda sidor, detta sker i trumhålan 

där det finns luft. Det är sedan örontrumpetens uppgift att se till att trycket är jämnt i trum-

hålan. De tre hörselbenen; hammaren, städet och stigbygeln sitter också i trumhålan. Dessa 

tre ben är länkade tillsammans som en kedja. Hammaren sitter fast vid trumhinnan och när 

trumhinnan rör sig så skickas ljudet vidare till hammaren som i sin tur skickar ljudet vidare 

till städet och sedan förs ljudet vidare till stigbygeln innan det tillslut når öppningen till in-

nerörat. Denna öppning kallas för det ovala fönstret. Innerörat består av kanaler och hålrum 

som bildar benlabyrinten. Båggångarna och snäckan är två delar i benlabyrinten. Snäckan 

och båggångarna har olika uppgifter. I snäckan finns det sinnesceller som uppfattar ljud och 

det är hörselbenskedjan som för ljudet till snäckan. I båggångarna finns det sinnesceller som 

registrerar balansen. I snäckan finns det hårceller som är en form av sinnesceller. När vågrö-

relserna når sinnescellerna i snäckan så böjs håren och då skickas det nervimpulser via hör-

selnerven till hörselcentrum i hjärnan. Det är när impulserna nått hörselcentrum som man 

blir medveten om ljudet. (Grenholm, 1994 och Bjerneroth Lindström, 2005). 
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Ljud är egentligen ljudvågor och det är när ljudvågorna når trumhinnan som den kommer i 

rörelse. Ljudvågornas tonhöjd bestäms av frekvensen, det vill säga antalet svängningar per 

sekund. Det brukar man kalla för hertz. Tonhöjden kan man tänka som ett EKG där man ser 

svängningarna som en berg- och - dalbana som går upp och ner. Tonstyrkan är hur högt eller 

lågt det låter och de mäter man i decibel. Tonstyrkan kan beskrivas som så att en pianist slår 

med lätt kraft på en tangent, tonen låter då svagt. Tonstyrkan (ljudnivån) som man mäter i 

decibel blir då låg. Om pianisten slår på samma tangent igen fast med större kraft låter tonen 

som tidigare men den låter nu starkare. Den har större tonstyrka, ljudnivån är högre. 

(Schultze, 2000).  

 

Om man vistas till exemplet en längre tid i bullriga miljöer så kan de ge skador på örat. Det är 

då sinnescellerna förstörs i örat och denna skada går inte att reparera, vilket kan leda till 

nedsatt hörsel och i vissa fall dövhet. En hörselskada kan man kompensera med hjälp av en 

hörapparat, men hörapparaten kan aldrig ge personen tillbaka fullgod hörsel. (Grenholm, 

1994 och Schultze, 2000). Om man får en stark nedsatt hörsel eller blir helt döv så kan man 

använda sig av teckenspråket istället för tal, man kan också lära sig läsa på läpparna (Van der 

Meer, 1987).  

 

Hörselsinnet använder människan när hon hör musik, prat, oväsen och vart ljud kommer 

ifrån (Van der Meer, 1987). Hörselsinnet utvecklas tidigt hos människan, redan när man är 

ett litet foster. Eftersom människan har två öron så kan den urskilja varifrån ljuden kommer. 

(Bjerneroth Lindström, 2005).  

 

3.7.3 Luktsinnet 

Luktsinnet sitter i näsan och i näsan finns det sinnesceller. Eftersom dessa sinnesceller finns 

i näsan så kallas de för luktceller och de reagerar på olika dofter. I näshålans tak, mellanvägg 

och översta näsmussla så finns det en slemhinna, där sitter luktcellerna bevarade och de är 

omgivna av slem. I näsan finns det ungefär 20 miljoner luktceller och en luktcell lever unge-

fär två månader, sedan bildas nya celler. (Bjerneroth Lindström, 2005). Näshålorna fungerar 

som ett reningsverk där den renar och värmer inandningsluften. (Grenholm, 1994). 

 

Vi kan uppfatta flera tusen olika lukter och för att hjärnan ska uppfatta olika dofter så måste 

luktcellerna inspireras av olika dofter och då uppstår nervimpulser. Impulserna skickas då 

till hjärnans luktcentrum som sitter i tinningloben och när det sker uppfattar människan dof-

ten. Ett doftminne eller luktminne är när man känner en viss lukt och en känsla eller ett 

minne uppstår. Det är för att luktcentrumet i hjärnan har nära anslutningar till den del i 
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hjärnan som uppfattar känslor och upplevelser. (Bjerneroth Lindström, 2005 och Van der 

Meer, 1987). 

 

3.7.4 Smaksinnet 

Smaksinnet sitter på tungan och på tungan finns det sinnesceller som kallas för smakceller. 

Människans smaksinne ger oss information om vad det är vi stoppar i munnen. Den leder oss 

till vilka beslut vi ska ta om det vi har i munnen, är det farligt så spottar vi ut det och är det 

ofarligt så kan vi svälja det. Smaksinnet består av fem grundsmaker och det är sött, surt, salt 

beskt och umami. Av de fem grundsmakerna så är det den beska smaken man oftast är käns-

ligast för och det är en fördel för ofta smakar giftiga saker beskt och det smakar ganska illa. 

På så vis undviker man att bli förgiftad. (Bjerneroth Lindström, 2005 och Grenholm, 1994). 

På vår tunga, munhåla och svalg har vi ungefär 10 000 smaklökar och smaklökarna innehål-

ler smakceller och stödjeceller. Våra smaklökar lever ungefär i tio dagar och sen bildas nya 

smakceller.  När olika smakämnen kommer i kontakt med smaklökarna aktiveras smakcel-

lerna i smaklökarna och nervimpulser uppstår. Nervimpulserna skickar informationen om 

smakämnet vidare till smakcentrumet i hjärnan och då uppfattar människan smaken. När 

smakcellerna når hjärnstammen så avgör hjärnan hur mycket saliv man måste få i munnen, 

saliven är viktig för den innehåller material som underlättar matsmältningen. Förr sa man att 

grundsmakerna uppfattades på specifika ställen på tungan, svalget och munhålan men sena-

re forskning har visat att smakerna kan uppfattas lite överallt på de tre områdena. (Bjerne-

roth Lindström, 2005 och Grenholm, 1994). 

 

Luktsinnet och smaksinnet samarbetar, för när munnen tuggar sönder maten så frigörs dof-

ter som når näsan och då skapar man också smakupplevelser. Forskning har också visat att 

psykologiska förhållanden påverkar smakupplevelsen som fint upplagd mat och sinnesstäm-

ning. (Bjerneroth Lindström, 2005, Grenholm, 1994 och Van der Meer, 1987). 

 

Smaksinnet berättar för människan hur något smakar och hjälper människan att känna skill-

nad på surt, sött, salt, beskt eller umami. (Van der Meer, 1987). 

 

3.7.5 Känselsinnet 

Känselsinnet finns överallt på kroppen och i kroppen finns det sinnesceller som kallas för 

känselkroppar som känner av beröring, tryck, värme, kyla och smärta. Upplevelserna kan 

man känna i huden, musklerna, senorna, lederna och i inre organ. När man känner något så 

är det för att känselkropparna reagerar på något och då uppstår nervimpulser som skickar 

informationen vidare till känselcentrumet i hjärnan. Då blir människan medveten om det 
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man känner. När hjärnan registrerat upplevelsen så skapas information om hur huden och 

kroppsdelarna ska röra sig. På huden finns en del som heter läderhuden, där ligger känsel-

kropparna. (Bjerneroth Lindström, 2005, Grenholm, 1994 och Van der Meer, 1987). 

 

Känselkropparna kan enbart ta emot information om en slags upplevelse, antingen beröring, 

tryck, värme eller kyla. Känselkroppar finns över hela kroppen men de är inte jämt fördelade. 

Vid känsliga ställen på kroppen finns det flera sinnesceller medan det på mindre känsliga 

ställen på kroppen finns färre sinnesceller. (Bjerneroth Lindström, 2005, Grenholm, 1994 

och Van der Meer, 1987). 

 

När man känner beröring eller tryck på kroppen så känns de lite olika. Beröring är mjukare 

än tryck, men de leds genom samma nervbana till hjärnan och den nervbanan korsar rygg-

märgen och på så vis kan beröring och tryck från höger kroppshalva nå vänster hjärnhalva. 

När man känner värme eller kyla så finns det olika känselkroppar som känner av informatio-

nen, men informationen går genom samma nervbana som också korsar ryggmärgen. Värme, 

kyla och smärta går igenom samma nervbana upp till hjärnan. När smärtan når hjärnan så 

sätter den igång många reaktioner. Människan blir medveten om smärtan men även omed-

vetna saker uppstår och det är för att det sympatiska nervsystemet startar och det i sin tur 

leder bland annat till att puls och blodtryck ökar i kroppen. (Bjerneroth Lindström, 2005, 

Grenholm, 1994 och Van der Meer, 1987). När man känner smärta så är det för att något ska-

dar eller hotar kroppen. Påverkan kan ske på olika vis som mekanisk, kemisk, värme eller 

kyliga orsaker. När smärta uppstår så uppstår en reflex som fort försöker undvika smärtan. 

Om man sätter handen på en varm platta så uppstår en reflex som vill ta bort handen och då 

blir inte skadan så allvarlig. Smärta gör ont men fungerar som ett säkerhetssystem som skyd-

dar kroppen. (Bjerneroth Lindström, 2005, Grenholm, 1994 och Van der Meer, 1987). 

 

Blindskrift eller punktskrift som det också kallas är till för människor som av olika anled-

ningar inte kan läsa med sina ögon. Dessa människor använder istället fingertopparna och 

för dem över de upphöjda punkterna. Vem som helst kan lära sig att läsa blindskrift. (Syn-

skadades Riksförbund, 2011). 

 

Känselsinnets största egenskap är att det talar om, om något är varmt, kallt, mjukt, hårt eller 

om något gör ont (Van der Meer, 1987). 
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3.7.6 Hjärnan 

Nervsystemet är ett gemensamt namn på hjärnan, ryggmärgen och nerverna. Människan har 

ett avancerat nervsystem och därför goda mentala och intellektuella funktioner. För att krop-

pen ska kunna fungera som en enhet så är nervsystemet nödvändigt och det är hjärnan och 

ryggmärgen som kallas för det centrala nervsystemet och skyddas av skallbenet och ryggko-

tor. Det periferade nervsystemet är de nerver som skickar iväg och tar emot information. Det 

perifierade nervsystemet tar emot och skickar iväg information från syn-, hörsel-, lukt- och 

smaksinnet, men också från ansiktet, munhålan och svalget. Hjärnan lagrar den informatio-

nen i sitt minne och utifrån det styr den kroppens funktioner. Hjärnan styr även andra delar 

av kroppen, men det är inte aktuellt för vårt arbete. Informationen som hjärnan tar emot från 

våra sinnen noterar hjärnan och det är då människan blir medveten om olika upplevelser. 

Människan blir dock bara medveten om ungefär en procent av all den information som 

kommer från sinnena. (Bjerneroth Lindström, 2005 och Grenholm, 1994).  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att ”hjärnan är kontrollcentral och den kommer ihåg allt. 

Alla sinnen rapporterar till din hjärna. Sedan talar hjärnan om vad som ska göras” (Van der 

Meer, 1987). 

 

3.7.7 Sammanfattning av våra sinnen 

För att elever ska få uppleva och utveckla nyfikenhet, lust att lära och förstå så menar Björne-

loo (2008) att det sker när elever får använda sina sinnen i undervisningen oavsett ålder.  

  

 Varje sinne har sin egen kunskapssfär. Synen har sina färger och 

 sina dagrar: blommors färger, ansikten man känner igen och bilder  

 man förstår. Hörseln bygger en klang – och bullervärld, full av  

 bekanta och obekanta röster, sånger, fågelkvitter och oljud. Känseln  

 identifierar ytor och djup, vått och torrt, slätt och skrovligt. Lukt och  

 smak bygger sina speciella territorier: sammanfallande i munhålan  

 men åtskilda när näsan är täppt eller det doftande föremålet är utom  

 räckhåll för tungan. (Björneloo, 2008, s.62). 

 

För att hålla ihop de fem sinnena så behövs en sambandscentral och hjärnan är det organ 

som man kan kalla det gemensamma sinnet, menar Björneloo (2008). Med ord gör man sin-

nena mer meningsfulla då de sätter ord på upplevelser. Språket är enligt författaren ett sjätte 

sinne som hjälper elever att utveckla ett rikare ordförråd och i varierad språkmiljö kan språ-

ket i samband med de övriga sinnena göra att händelser och upplevelser känns viktiga att 

notera, minnas och lära av. 
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4 METOD 

Nedanstående punkter ger en övergripande sammanfattning över arbetsprocessen i vårt ska-

pande av utvecklingsarbetet ”De fem magiska sinnena och Hanna Hjärna”. 

 

 Inventering – Undersökning av befintligt material inom området. Både mate-

rial kopplat till våra sinnen samt anpassat material till målgruppen. 

 Syfte – Beskrivning av syftet med utvecklingsarbetet. 

 Målgrupp – Målgruppen beskrivs. 

 Partnerskola – Utvecklingsarbetet testas i målgruppen. 

 Faktainsamling – Litteratur som stärker vårt utvecklingsarbete. Allt ifrån fak-

ta om våra sinnen till arbetssätt och utförande. 

 Bokens innehåll – Beskiver utvecklingsarbetets innehåll och sammansättning. 

 Utvärdering – Beskriver utvärderingen av utvecklingsarbetet. 

 

De ovanstående punkterna kommer här nedtill att beskrivas mer utförligt och detaljerat.  

 

4.1 Inventering 

Vi har gjort inventeringar för att se hur mycket material det finns att ta del av när det gäller 

ämnet biologi och våra sinnen. Överlag ansåg vi att det var en brist på detta. Vi fann stora 

svårigheter i att hitta kompletta material med fakta varvat med praktiska övningar. Vi har 

granskat många läromedelsförlag och de hade diffust material i de naturorienterade ämnena. 

De förlag som hade material om människokroppen berättade inte om det innehöll delar som 

berör våra sinnen.  

 

Vi undersökte även olika internetsidor för att se vad det fanns för utbud. Det fanns en stor 

brist även där. Länkskafferiet (2013) erbjöd databaserat material om våra sinnen i form av 

olika spel. Vi anser att det kan medföra begränsningar om elever inte har tillgång till tekniska 

hjälpmedel som till exempel dator eller Ipad. Det kan också bli en väldigt individuell under-

visning enligt oss. På Svenska Läromedel på Internet AB (2013) samt Flod (2013) fann vi 

många filmer som berättade om våra sinnen, men tyvärr kom vi inte åt materialet då det krä-

ver medlemskap. Den enda internetsidan där man kan komma åt material gratis i form av 

filmer är på Urplay (u.å.), men där kunde vi inte hitta något renodlat material om enbart våra 

sinnen. Under vår inventering fann vi färdigt material om sinnena på Lektion (2013), men de 

saknade faktadelar. Vi fann även att denna internetsida hade e-läromedel och det fanns två 
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planeringar om våra sinnen, dessa är till för att användas på smartboard. En internetsida 

som vi hoppades på skulle ha material om våra sinnen och som hade tänkt på att varva prak-

tiskt och teoretiskt material var Naturvetenskap och teknik för alla (u.å.), men så var inte 

fallet. De hade inget material alls om våra sinnen eller om människokroppen. 

 

I vår inventering av litteratur som tar upp våra sinnen utifrån barns perspektiv fann vi nio 

böcker. Dina fantastiska sinnen – En bok som visar hur dina sinnen fungerar av Van der 

Meer (1987) tar upp fakta och information samt experiment som är kopplade till våra sinnen 

och dess funktioner. Den är anpassad för barn, men troligen till årskurs 3-5 då boken är 

självbärande och man måste kunna läsa för att förstå innehållet och vad man ska göra. Tänk 

på hjärnan av Treays (2001) innehåller fakta om hur hjärnan fungerar. Vad det gäller sinne-

na så nämns det i boken att människan har fem sinnen; hörsel, känsel, syn, lukt och smak, 

men det skrivs bara om synsinnet. Denna bok är inte att föredra enligt oss om man i under-

visningen vill arbete med alla sinnen. Människokroppen & hur den fungerar av Royston, 

Shone och Forsey (1991) beskriver kortfattat våra sinnen och hur de fungerar. Boken tar även 

upp några få exempel på experiment. Dannecker och Rieger (2000) skriver om experiment 

för barn i sin bok 99 roliga experiment. I den här boken ges det instruktioner på hur man på 

enkla sätt upptäcker och utforskar med sina sinnen. Författarna har nämnt viss fakta bland 

experimenten. I boken Lär dig om kroppen – med egna experiment av Parker (1998) varvas 

fakta med experiment. Boken är anpassad för barn från 8 år och man kan som lärare enligt 

oss använda sig av boken direkt i undervisningen. Boken om fysik och kemi som är skriven av 

Persson (2004) fokuserar på ämnena fysik och kemi. Men två delar handlar om ljus och ljud 

där författaren har kopplat ihop experiment och fakta. Boken är tydlig och väl förbunden till 

Lgr11. En bra bok som förklarar fysiken och kemins värld men är begränsad i den mån till 

våra sinnen. I boken Egna experiment med ljud och ljus av Challoner (2004) beskrivs ljud 

och ljus på olika sätt. Den ger tydliga instruktioner och innehåller färgstarka bilder. Boken är 

anpassad till barn från 7 år och uppåt, och innehåller fakta varvrat med experiment, både 

gamla som nya experiment. Delalandre (2008) beskriver i sin bok Min bok om kroppen om 

hur kroppen fungerar och är uppdelad. I boken finns ett kapitel som berör våra sinnen. Ka-

pitlet förklarar fakta om våra sinnen på ett barnvänligt sätt med en layout som påminns om 

en serietidning. Din fantastiska hjärna av Widén och Fröhling (1999) innehåller fakta om 

hur hjärnan fungera och en stor del av boken visar hur hjärnan och våra sinnen fungerar till-

sammans. Det är en ren faktabok anpassat till elever i årskurs 4-6 men även till äldre årskur-

ser.  
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Vi kunde i vår inventering se att det fanns ett utbud av barnböcker som tog upp området våra 

sinnen. Däremot kunde vi se att sinnena ofta hamnade på sidan av i litteraturen, så för att få 

komplett material är man som lärare tvungen att finna litteratur som kompletterar varandra. 

Vi blev överraskade att det fanns så mycket litteratur för barn, men enligt oss är de anpassade 

till barn som redan har knäckt läskoden då böckerna är självbärande och innehåller mycket 

text. All litteratur som vi hittade beskrev inte experiment utan var rena faktaböcker för barn. 

I inventeringen kunde vi även se att det var stor brist av skönlitterär litteratur i form av be-

rättelser och sagoböcker, rent av hittade vi ingen sådan litteratur överhuvudtaget. 

 

4.2 Syfte 

Syftet har varit att skapa en barnbok som handlar om våra sinnen, men boken finns tillgäng-

lig som ett e-läromedel (se bilaga) istället för en traditionell bok. För att området inte skulle 

bli alltför brett och för att det skulle passa målgruppen så valde vi att avgränsa vårt utveck-

lingsarbete utifrån vad vi anser är viktigt att kunna i årskurs 1-2. Vi har även fått bekräftat att 

materialet innehåller lämpliga kunskaper att ta upp inom ämnet ifrån handledare på partner-

skolan. En viktig del i avgränsningen var att kunskaperna vi tar upp i vår teoretiska del – e-

läromedlet – är lämpliga att praktiskt kunna utföra genom laborationer då elever ges möjlig-

heter till konkreta upplevelser i sitt lärande.  

 

4.3 Målgrupp 

Vårt utvecklingsarbete är anpassat att användas i grundskolans tidigare år med inriktning 

mot årskurs 1-2. De utslag vi fick på utvärderingen visade på att vissa delar är mer djupgåen-

de och mer lämpad för årskurs 3 medan vissa delar är mer lämpliga i årskurs 1. Med det an-

ser vi att materialet är anpassningsbart för alla tre årskurserna där man med lärarstöd kan 

forma materialet ytterligare så att den tar hänsyn till elevgruppen.  

 

4.4 Partnerskola 

Efter att vi färdigställt e-läromedlet och tillhörande laborationer så var det viktigt för oss att 

få reda på om produkten lämpade sig för vår tänkta målgrupp.  Vi använde oss av en pilot-

grupp där vi valde att använda en klass i årskurs 1. För att vi skulle få mer gehör och att få 

prova produkten på ett verklighetstroget och naturligt sätt så valde vi en hel klass. 

 

Det visade sig att vi hade utformat vår produkt så att det passade målgruppen. Eleverna blev 

fascinerade av bilderna i boken och mycket fokus från deras sida hamnade just på bilderna. 

Eftersom eleverna fastnade för bilderna så var det lätt att diskutera tillhörande text med il-
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lustrationerna. Den feedback vi fick ifrån eleverna togs emot på en gång genom muntlig dis-

kussion om arbetsmaterialet. Där fick eleverna förmedla tankar, åsikter, förbättringar, oklar-

heter samt positiva och negativa delar. Detta tog vi till oss så att vi utifrån barnens perspektiv 

kunde vidareutveckla bokens innehåll med text, bilder och laborationer.  

 

Vi fick även möjlighet till att efter genomförandet ta emot muntlig feedback från handledare 

på partnerskolan. Hon ansåg att materialet var väl genomarbetat och anpassat till målgrup-

pen. En del fakta var även lärorik för henne och framförallt en uppdatering. Hon kunde ge-

nom observationen se att man som lärare måste vara mer aktiv, flexibel och tillmötesgående 

för resonemang och förtydligande av vissa delar och begrepp. Framförallt om man använder 

materialet i årskurs 1 gentemot om man använder det i årskurs 2-3. Handledaren ansåg att 

det var positivt att bilderna i e-boken lyckades fånga elevernas intresse och att dem vart en-

gagerade till att vilja veta mer och få förtydliganden. På så vis ger man eleverna ett stimule-

rande möte med naturvetenskapliga begrepp, anser hon. Handledaren ansåg att det var bra 

att vi tagit fram laborationer som ger förtydliganden av sinnena. För elever i årskurs 1 kan det 

vara svårt att enbart genom teoretisk undervisning ta till sig kunskaper framförallt om den 

teoretiska kunskapen befinner sig på en lite högre nivå än vad eleverna befinner sig.  

 

De synpunkter vi fick ifrån handledare och elever kunde vi sammanställa som positiva. Mate-

rialet väckte nyfikenhet, intresse och lust att lära hos eleverna. Eftersom våra sinnen var 

framställda som figurer med mänskliga egenskaper så blev eleverna involverade i barnboken 

och lyssnande aktivt när figurerna berättade om sina egenskaper. E-läromedlet var upplagt 

till att medföra diskussioner och frågor i texten, och eleverna fick möjlighet att utifrån sina 

egna erfarenheter och intressen berätta hur dem såg på vissa saker. Detta medförde naturliga 

förtydliganden utifrån barns perspektiv på sinnena. Vi märkte att laborationerna var viktiga 

då dessa satte den teoretiska delen i ett sammanhang och visade hur sinnena fungerar. Ele-

verna fick på så sätt en djupare förståelse om hur sinnena arbetar genom det laborativa ma-

terialet.  

 

4.5 Faktainsamling 

När vi skapade vårt e-läromedel var vi tvungna att hitta relevant litteratur som gav stöd till 

vårt utvecklingsarbete. De fakta vi hämtade kommer ifrån styrdokument, litteraturböcker, 

internetsökningar samt faktaböcker. Utifrån detta togs väsentlig fakta fram som vi sedan an-

passade till elevernas ålder i vårt skrivande av e-läromedlet ”De fem magiska sinnena och 

Hanna Hjärna”. Den litteratur och fakta som ger stöd åt vårt utvecklingsarbete finns förtydli-

gat under huvudrubriken 3. Bakgrund med dess underrubriker.  
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4.6 Bokens innehåll 

När vi skulle välja område för vårt examensarbete så visste vi att det var inom naturveten-

skap och teknik vi skulle skriva. Vi båda har erfarenheter av att undervisa i årskurs 1-3 och 

därför valde vi att skapa ett utvecklingsarbete som är anpassat till denna målgrupp.  

 

Eftersom de flesta områden inom naturvetenskap och teknik är breda så ville vi skapa ett 

material som är avgränsat, tydligt och som på djupet beskriver ett specifikt område. Vårt spe-

cifika område blev våra sinnen, dess egenskaper och hur de samverkar med varandra och 

hjärnan. Valet av vår avgränsning stöds av kursplanen i biologi där det står att eleverna ska 

lära sig om ”människans kroppsdelar, deras namn och funktion. Människans upplevelser av 

ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen” (Utbildningsdepartementet, 

2011, s.112). 

 

Efter avgränsningen av det specifika området så kom vi till det stadiet för hur vi skulle utfor-

ma vårt utvecklingsarbete. Vi började med att komma överens om hur materialet skulle se ut. 

I vårt beslutsfattande kom vi fram till att vi ville utforma en barnbok som skulle användas i 

högläsningssyfte. Vi beslutade oss för att vi inte ville skapa en traditionell bok utan en e-bok, 

då de flesta klassrum är utrustade med tekniska hjälpmedel nu för tiden. En till fördel vi såg 

utifrån egna erfarenheter är att man med en e-bok kan använda materialet så att eleverna i 

helklass kan se bilderna och texten samtidigt som den läses upp. Vilket kan vara en begräns-

ning om man skapar en traditionell barnbok då man som lärare läser först och visar bilderna 

för eleverna efter. Enligt Fox (2001) bidrar högläsning till många positiva kunskaper då ele-

verna ges möjligheter till resonemang om bilder, ord, värderingar och tankar gentemot berät-

telsen. Även kommunikation mellan läsaren och lyssnarna uppstår i dessa resonemang. ”Det 

utvecklar barnens förmåga att koncentrera sig under en längre tid, hjälper dem att lösa pro-

blem med hjälp av logiskt tänkande och att uttrycka sig lättare och klarare. Berättelserna de 

hör förser dem med kvicka uttryck, nya formuleringar och nyansrika ord” (Fox, 2001, s.23). 

 

I skapandeprocessen började vi med att skriva en lista på de delar och begrepp som vi ansåg 

relevanta att kunna om varje sinne i årskurs 1-2. Därefter letade vi fram fakta om våra sinnen 

som vi omformulerade till skönlitterär stil och som anpassades till målgruppen. Textens in-

nehåll lade grunden för bildskapandet. Vi hade Andersson et al. (2003) i åtanke i vårt ska-

pande av texten då författarna menar att man ska se till läsarperspektivet och i detta fall 

barnperspektivet. Vi såg till frågor som ”Vem är det jag skriver för? Vad vet personen om 

ämnet? Hur tolkar personen ord, sammanhang, bilder? Vilka slutsatser kan han eller hon 
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dra?” (Andersson et al., 2003, s.12) i vårt skapande. I bildskapandet gentemot texten så gav 

Lindö (1986) oss idéer för hur man ska tänka i skapande av barnböcker. Författaren menar 

att text och bild tillsammans förmedlar bokens budskap och att bilden kompletterar texten i 

symbolisk form. När vi skapade bilderna till vår barnbok ”De fem magiska sinnena och Han-

na Hjärna”, så illustrerade vi vissa delar själva utifrån våra förmågor och sedan tog vi kontakt 

med Coloringpages.se (u.å.) och Kroppen (u.å.) där vi fick tillstånd att använda deras bilder i 

vårt arbete. Anledningen till att vi använde oss av deras bilder var för att vi hade svårt att rita 

vissa delar. Även bilder ifrån Läkemedel och hälsa (2011) samt Drawing body parts (u.å.) var 

två sidor som var till hjälp i skapandet till e-boken. 

 

Boken är strukturerad som så att man får följa med var och ett av sinnena i deras vardag. 

Varje sinne har ett eget kapitel men det sista kapitlet i boken beskriver hur alla sinnen till-

sammans med hjärnan samverkar med varandra. Sinnena är framställda som figurer med 

mänskliga egenskaper och de har benämnts med egna namn; Örjan Öga, Östen Öra, Nina 

Näsa, Märta Mun, Håkan Hud och Hanna Hjärna. Anledningen till att vi valde att ge figurer-

na mänskliga egenskaper kan vi koppla till Kåreland (2001) som menar att en barnbok ska 

innehålla figurer som eleverna kan identifiera sig med. Författaren menar också att en barn-

bok bör innehålla många bilder, vara lättläst och helst inte vara för tjock. Varje kapitel är 

kopplat till laborationer som tydliggör fakta från boken och dessa laborationer är tänkta att 

användas som praktiskt arbete varvat med bokens teoretiska innehåll. Att varva teori och 

praktik är enligt Gustavsson (2004) en självklarhet då teoretiska och praktiska kunskaper 

samspelar med varandra.  

 

I utformandet av laborationer tog vi tips från Lektion (2013), Människokroppen & hur den 

fungerar av Royston, Shone och Forsey (1991), Tänk på hjärnan av Treays (2001), 99 roliga 

experiment av Dannecker och Rieger (2000), Lär dig om kroppen – med egna experiment 

av Parker (1998) samt Egna experiment med ljud och ljus av Challoner (2004) som vi sedan 

omarbetade så att det passade innehållet i e-läromedlet. Vi hade hela tiden i åtanke att allt 

materiel till laborationerna ska vara lätta att få tag på och som ofta förekommer i skolorna.  

 

Till varje sinne har vi utformat laborationer så eleverna på olika sätt får uppleva och arbeta 

naturvetenskapligt med sinnena. Tanken var att blanda teori med praktik och våra praktiska 

val blev laborationer. Strömdahl (2002) menar att undersökande arbetssätt är positivt och 

skapar ett nyfikenhetsperspektiv hos eleverna i de tidigare åren då dem får möjligheter till att 

upptäcka och undersöka sin omvärld. 
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Efter sammanställningen av e-läromedlets olika delar där en grundstruktur skapades var det 

dags att testa vårt utvecklingsarbete i en pilotgrupp på partnerskolan. Efter genomfört test 

där elever och handledare fick komma med sina synpunkter så uppdaterade vi vårt material 

utifrån deras åsikter. 

 

4.7 Utvärdering 

Utvecklingsarbetet utvärderades av en pilotgrupp som bestod av 19 elever i årskurs 1 som i 

praktiken fick testa produkten. I samband med elevernas utvärdering gavs det möjlighet till 

observation från handledaren som även är klasslärare i denna klass. Därefter gavs feedback 

från båda parter. Utvecklingsarbetet har även lästs igenom av en verksam lärare som under-

visar i både grundskolans tidigare samt senare år. Syftet var att få se vad denna lärare ansåg 

om produkten och om den var åldersanpassad till vår tänkta målgrupp. Vi har även tillåtit 

personer utanför skolväsendet att ta del av produkten. Anledningen var att vi ville få syn-

punkter och åsikter ur ett ”föräldraperspektiv”, då de känner sina barn bäst. Utifrån våra er-

farenheter är samtal en bra metod att använda sig av och i vårt fall föll sig samtalet naturligt i 

samband med genomförandet. Därför valde vi denna metod för att få respons på vår produkt. 

I samband med samtalet med handledaren föreslogs det från hennes sida att vi även kunde ta 

kontakt med föräldrar och få deras synpunkter på arbetet. Detta var anledningen till att vi 

fick ett föräldraperspektiv av produkten.  

 

5 RESULTAT 

Utifrån utvärdering och feedback kunde vi färdigställa vårt e-läromedel ”De fem magiska 

sinnena och Hanna Hjärna” (se bilaga). Resultatet blev en e-bok med fokus på våra fem sin-

nen. Den är uppbyggd som en barnbok där vi förmedlar fakta om våra sinnen på ett skönlit-

terärt vis och figurerna i boken har humana egenskaper. I boken finns det tillhörande labora-

tioner som tydliggör sinnenas funktioner. Det finns även en kort beskrivning till läraren som 

talar om hur det är tänkt att man ska arbeta med läromedlet. Bilagan är ett smakprov av bo-

ken där Örjan Öga presenterar sin värld. 

 

Syftet med utvärderingen var att få feedback på vårt utvecklingsarbete så att vi kunde göra 

korrigeringar utifrån andras synpunkter och åsikter. Materialet ansåg vi skulle mäta sig kvali-

tetsmässigt med vårt syfte att eleverna på ett lustfyllt och stimulerande sätt ska få möta män-

niskans olika sinnen genom teoretiskt och praktiskt arbete. Därför var en utvärdering av pro-

dukten nödvändig. 

 



25 

 

Vi förde samtal med ovanstående nämna personer (4.7 Utvärdering) där vi diskuterade mate-

rialets text, bilder och laborationer. Utifrån samtalen kunde vi dela upp samtalens innehåll 

med hjälp av nedanstående rubriker i en övergripande sammanställning. 

 

Positivt med boken och dess innehåll 

Deltagarna ansåg att boken var rolig och intressant. De tyckte att boken förmedlade relevant 

fakta på ett enkelt vis och avgränsningen vi gjort var lämplig. Eftersom materialet var upplagt 

som en barnbok kände deltagarna att man kom figurerna nära då vi på ett bra sätt hade 

framställt figurerna utifrån fakta förankrat till vardagsnära händelser. Att texten i boken in-

nehöll en del frågor och påståenden gjorde att deltagarna kände sig mer involverade i boken, 

vilket även gav möjligheter till diskussion om svåra begrepp, menade deltagarna. Deltagarna 

ansåg även att text och bild kompletterade varandra väl för att förtydliga figurernas budskap. 

Figurerna i boken var fint konstruerade och det var roligt att få följa med dem på deras även-

tyr i vardagen, menade deltagarna. 

 

Förbättringar 

Det deltagarna ansåg behövde förbättras var att bilderna gärna hade kunnat få vara färgstar-

kare, då bilderna på cleverboard och smartboard blev svagare framställda. På dator och Ipad 

blev bilderna mer färgstarka. Detta tog vi till oss och gav bilderna mer färg. Deltagarna hade 

önskat en lärarhandledning så att ett tydligt stöd skulle finnas för hur det är tänkt att materi-

alet ska användas. Tanken var att en handledning skulle ingå. På grund av tidsbrist så hann vi 

inte med att skapa denna del, så vi har lagt in den som ett förslag på utvecklingsmöjligheter. 

För att ändå få en beskrivning av hur det är tänkt att materialet ska användas så har vi kort-

fattat beskrivit detta i inledningen i e-boken. 

 

Målgruppsanpassning 

Deltagarna ansåg att materialet var väl anpassat till den tänkta målgruppen. Vissa delar av 

arbetet är svårare än andra och deltagarna menade då att mer lärarstöd behövdes, då det för 

elever i årskurs 1 kan vara svårt att förstå texten utan att få en förklaring av vissa begrepp. 

 

Intresset för våra sinnen 

I den pilotgrupp som vi testade vårt utvecklingsarbete i så menade observerande handledare 

att eleverna har visat intresse för figurerna i boken och talar gärna om dessa i olika samman-

hang. Handledaren tror att eleverna genom denna undervisningsform med barnbok och la-

borationer har skapat ett intresse för att reflektera över sinnena. Framförallt kunde hon se att 

eleverna i olika vardagliga sammanhang reflekterade kring olika delar ur boken. Till exempel 
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så skulle en kille dricka vatten efter rasten. Han smakade på vattnet en lång stund i munnen 

och man märkte att han funderade över smaken. Likaså reflekterade gärna eleverna vid 

fruktstunden och berättade hur deras frukt smakade och luktade. 

 

Kunskapsutveckling genom utvecklingsarbetet 

Överlag ansåg deltagarna (handledaren, läraren i grundskolans tidigare samt senare år och 

föräldrar) att man genom utvecklingsarbetet kan skapa en kunskapsutveckling hos eleverna. 

De menade på att eleverna genom detta utvecklingsarbete får erfara naturvetenskaplig kun-

skap om våra sinnen på ett stimulerande, lustfyllt och lärorikt sätt. De erfarenheter vi fick 

med oss ifrån genomförandet i pilotgruppen var att man som lärare kan stöta på hinder. Ele-

ver med svenska som andraspråk i samband med nya begrepp inom naturvetenskapen kan 

missförstå innebörden av begreppen. Till exempel trodde en elev med svenska som andra-

språk att pupill och navel var samma sak. Örjan Öga berättar i barnboken ”De fem magiska 

sinnena och Hanna Hjärna” att han har ett hål som kallas pupill och eftersom naveln också är 

ett hål på människokroppen så trodde eleven att pupill var en synonym på navel. Detta kan 

medföra att man som lärare måste vara vaksam och se till att eleverna har förstått innehållet 

av de som berättas i barnboken. Annars kan man inte garantera en kunskapsutveckling hos 

eleverna, enligt oss. 

 

Val av undervisningsmetod 

Handledaren, läraren i grundskolans tidigare samt senare år och föräldrar ansåg att vår tänk-

ta undervisningsmetod lämpade sig väl i årskurs 1-2. De menade att vi hade utgått ifrån 

barns perspektiv i valet av undervisningsmetod då högläsning, barnböcker och praktiskt ar-

bete (laborationer) är något som yngre elever lätt tar till sig kunskap genom. Att den teoretis-

ka delen genom högläsningen av en barnbok kompletterades med de praktiska laborationer-

na ansågs av dessa deltagare som välarbetat och genomtänkt. Deltagarna från skolväsendet 

kunde även se att valet av undervisningsmetod var väl förankrat till kursplanen i biologi för 

årskurs 1-3, där eleverna ska få kunskaper om kroppens olika delar, deras namn och funktio-

ner samt få kunskaper om sinnena och få uppleva hur de fungerar genom bland annat natur-

vetenskapligt undersökande arbetssätt. Pilotgruppen visade positiv respons genom skratt, 

frågor, diskussioner och aktivt deltagande under högläsningen samt laborationernas gång. 

 

Utvecklingsmöjligheter 

Det utvecklingsarbete som vi har skapat är ett e-läromedel om våra sinnen i form av en barn-

bok som ska användas i högläsningssyfte. Kopplat till den här boken finns det laborationer 

om sinnenas egenskaper och funktioner. Utvecklingsmöjligheter för detta utvecklingsarbete 
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är att man kan skapa en tillhörande lärarhandledning som gör förtydliganden för hur materi-

alet kan användas. Genom att vi prioriterade att få produkten utvärderad och färdigställd 

medfördes det att vi på grund av tidsbrist inte hann med att skapa en lärarhandledning. Vi 

har däremot i inledningen i vår barnbok skrivit kortfattat hur det är tänkt att läraren ska ar-

beta med barnboken och tillhörande laborationer. Vi ansåg att detta var en del som var viktig 

att lägga till i vår barnbok eftersom det är tänkt att vilken lärare som helst ska kunna använ-

da sig av barnboken direkt i undervisningen.  

 

Vi har valt att ta fram laborationer till varje sinne som på olika sätt visar hur sinnet fungerar. 

En utvecklingsmöjlighet här är att man som lärare kan lägga till ytterligare laborationer som 

är grupp- och åldersanpassade.  

 

Vårt utvecklingsarbete finns för tillfället på en PowerPoint där vi har lagt till ljud-, färg- och 

formgivningseffekter som vi utifrån våra datorkunskaper har kunnat skapa. Bilderna till e-

läromedlet är handritade med komplettering av datorns effekter och inspiration från målar-

bilder. En utvecklingsmöjlighet är att låta en grafisk formgivare eller andra experter på om-

rådet gå igenom arbetet och låta utvecklingsarbetet få ett annat utseende.  

 

6 DISKUSSION 

I vårt processkrivande har vi fått mer kunskaper och fördjupat vårt lärande utifrån forskning 

och erfarenheter om teoretisk och praktisk undervisning och hur viktiga de är då de samspe-

lar med varandra. Utifrån vår bakgrund och vårt syfte med utvecklingsarbetet så har vi i vår 

litteratur- och forskningsinventering hämtat kunskaper som stärker vår valda undervis-

ningsmetod för utvecklingsarbetet. I samband med inhämtande av fakta har vi ökat våra 

kunskaper inom området biologi med fokus på våra sinnen. Genom vår forskningsbakgrund 

fick vi mer förståelse för varför man som lärare bör använda sig mer av högläsning, barn-

böcker, laborationer och varför man ska arbeta teoretiskt och praktiskt i sin verksamhet. Vi 

kan utifrån forskning se att dessa områden har en positiv inverkan på elevers kunskapsut-

veckling. Vilket vi kan förankra till samhällets vardag, där teori och praktik i verkligheten är 

två förhållningssätt som samspelar även i vardagliga sammanhang. Laborativt arbetssätt en-

ligt forskning ska främja elevernas undersökande och utforskande av deras omvärld. Detta 

kan man koppla till samhällets utveckling där vi anser att ett sådant förhållningssätt i skolan 

är en nödvändighet för att klara av samhällets ständiga förändring och utveckling. Förstår 

människan sin omvärld så kan hon vara delaktig och påverka den, enligt oss. Eftersom alla 

individer är olika så krävs olika undervisningsmetoder för att nå alla elever och enligt forsk-

ning har högläsning och barnböcker en stark inverkan både psykologiskt och fysiskt på ele-
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verna och skapar möjligheter för språkutveckling redan i tidig ålder. Språkutvecklingen enligt 

forskning berör både talet och det skrivna ordet samt uttal, vilket medför att barnet blir intel-

ligentare. Här kan vi se en stark koppling till varför högläsning och barnböcker bör finnas 

med i undervisningen som ett naturligt inslag i verksamheten. Genom den positiva inverkan 

som barnböcker och högläsning har så förbereder man barnet inför mötet med den framtid 

som komma skall, enligt oss.  

 

I vår utvärdering fick vi positiv respons på vårt utvecklingsarbete ifrån deltagarna. De ansåg 

att arbetet var väl genomarbetat och förankrat till målgruppen. Bilderna och texten var ål-

dersanpassat till de elever som utvecklingsarbetet är riktat till. Utvärderingen gav oss den 

respons som behövdes för att vi skulle kunna dra slutsatsen att högläsning, barnböcker, labo-

rationer samt teori och praktik i ett komplett undervisningsmaterial är en bra metod att an-

vända i grundskolans tidigare år. Vissa delar kunde utvecklas enligt deltagarna, som en lä-

rarhandledning och skarpare bilder. Vi tog till oss åsikterna och i största mån åtgärdade des-

sa. De hinder vi såg var att elever med svenska som andraspråk kan ha svårt att förstå vissa 

begrepp, trots synliggörande genom bilder. Till exempel så trodde en elev med svenska som 

andraspråk att Örjan Öga hade en navel, fast man i berättelsen fick reda på att det var en pu-

pill. Han hade svårt att koppla det naturvetenskapliga begreppet pupill till ögats delar och 

trodde att pupill var ett annat ord för navel. Figurerna i vår barnbok har mänskliga egenska-

per och ibland kan de vilseleda eleverna, framförallt om de har svenska som andraspråk. I 

förebyggande syfte kan man som lärare enligt oss tänka på att vara tydlig, diskutera begrep-

pen noggrant och framförallt göra sig medveten om att eleverna förstått innehållet. 

 

Som avslutning anser vi att detta examensarbete har bidragit till ökad kunskap inom många 

områden och vi är nöjda med det slutgiltiga resultatet. Vi tror att boken ”De fem magiska 

sinnena och Hanna Hjärna” med tillhörande laborationer kommer ge elever i årskurs 1-2 

kunskaper om våra sinnen på ett roligt och stimulerande sätt.  
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