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Sammanfattning 
 

Ni kommer nu att få ta del av en rapport om arbetet med att framställa ett inspirationshäfte 

för arbete med naturvetenskap som är anpassat för förskollärare och förskolebarn. Häftet är 

ett hjälpmedel i arbetet med naturvetenskap och är utformat utifrån fyra läroplansmål. Dessa 

läroplansmål utgör även syftet för arbetet, och innefattar att väcka barns nyfikenhet, att 

barnen ska utveckla en förståelse för naturvetenskap, kretslopp och samband i naturen samt 

att utveckla sin förmåga att utforska, urskilja, dokumentera, ställa frågor och samtala om 

naturvetenskap. Föregående är även vad många av aktiviteterna i häftet går ut på.  

 

Den genomgående strukturen i inspirationshäftet är en variation mellan fakta, 

reflektionsfrågor och aktiviteter. Innehållet kretsar kring sex olika karaktärer från den svenska 

skogen. Tallen är utgångspunkten för det lilla symbiotiska samhället som karaktärerna utgör. 

Varje karaktärssida är utformad som en gemensam grund för utforskande för förskollärare 

och förskolebarn.   

 

Inspirationshäftet har utvärderats av två verksamma förskollärare som vi intervjuat, vi lät 

även utprova inspirationshäftet själva i barngrupp.  Utvärderingen tyder på att vi uppnått det 

utsatta syftet. Det är vår förhoppning att inspirationshäftet kan fungera som en hjälp för 

förskollärare som vill arbeta med naturvetenskap i verksamheten.   

 

 

Nyckelord 

Naturvetenskap, variation, barns kompetens, medutforskare, prova själv, lära tillsammans, 

undersöka, urskilja, dokumentera.  
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1. Inledning 
 

Vi har skapat ett inspirationshäfte för förskolan som innehåller en blandning av fakta, tips på 

aktiviteter och reflektionsfrågor. Häftet beskriver några olika av skogens karaktärer som ingår 

i ett avgränsat litet samhälle: Tallen, ekorren, myran, älgen, trattkantarellen och tordyveln. 

Dessa kan hittas i de allra flesta svenska skogar, vi har valt karaktärerna utifrån det och 

utifrån att barn och vuxna ska kunna känna igen dem. De tips på aktiviteter och 

reflektionsfrågor som finns kretsar mycket kring utforskande, urskiljning och dokumentation. 

Tanken med häftet är att det ska användas på ett sätt som gör att alla kan vara aktiva, 

barnen kan utforska på egen hand, tillsammans med förskollärare eller med andra barn.  

 

Efter att ha tittat i bibliotek och i databaser, samt intervjuat förskollärare, har vi fått 

uppfattningen att ett sådant material är användbart och att det finns utrymme för fler. De 

naturvetenskapliga material som finns för förskollärare och förskolebarn är till stor del 

antingen fakta- eller sagoböcker, eller aktivitetsinstruktioner för förskolläraren. De fakta som 

vi presenterar blandas med reflektionsfrågor och aktivitetsförslag med syfte att på ett enkelt 

sätt ge en helhet för en utomhusupplevelse. Det kan också bli en delad direkt upplevelse för 

förskollärare och förskolebarn, som kan fungera som inspiration för samtliga. Förutsatt att 

man som förskollärare med hjälp av häftet väcker entusiasm hos barnen då man 

koncentrerar sig på en del i taget. Systemet flow learning innefattar dessa steg. Vi tänker oss 

att häftet ska vara laminerat så att det kan användas både inomhus och utomhus, utan att 

någon behöver oroa sig över att det blir smutsigt eller blött.  

 

Vi vill att barnen genom att upptäcka och urskilja djur och natur ska få en förståelse för och 

lära sig mer om naturvetenskap och sin närmiljö. Vi vill även med vår produkt bidra till att 

barnen ges möjlighet att tillägna sig ett hållbart förhållningssätt genom att stärka barnens 

positiva relation till djur och natur.  

 

Aktiviteterna omfattar undersökningar, samtal och reflektioner men även spel och sånger. De 

sånger som vi har med i inspirationshäftet har vi valt eftersom sångtexten består av ett 

budskap som förskolläraren och barnen kan samtala kring. Bland annat om hur naturen 

hänger ihop med samhället och människorna samt dess påverkan av varandra. Barnen ska 

kunna lära sig genom att sjunga och reflektera över sång texterna. Vi har valt att inte 

namnge våra karaktärer, eftersom vi inte vill sätta kön på dem eller göra dem mänskliga. 

Läroplanen framhåller vikten av att motverka traditionella könsroller och könsmönster (Lpfö 
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98/2010: s. 5), något som vi tänker kan göras bland annat genom att inte ange ett kön för de 

djur som diskuteras i förskolan, eller karaktärerna som omskrivs i vårt häfte. Älgen är ett 

undantag då vi såg det som relevant att skriva om dess horn som endast hanen har, då det 

är ett tydligt kännetecken för älgen. 

1.1 Syfte 
 

Vårt syfte med produkten, ett inspirationshäfte, är att skapa ett verksamhetsstöd som kan 

bidra till att uppnå läroplansmålen: 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt 

förmåga att leka och lära”(Lpfö 98/10; s. 9), 

 ”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

samt utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap”(Lpfö 98/10; s. 10). 

“utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra”(Lpfö 98/10; s.10). 

 

1.2 Forskningsetiska aspekter 
 

Eftersom vi dels valt att genomföra intervjuer i samband med den omvärldsanalys som vi gör, 

dels valt att utvärdera inspirationshäftet bland annat i form av intervjuer, så är det vissa 

forskningsetiska aspekter som har tagits i beaktande. Till exempel så har syftet tydligt 

klargjorts för den som intervjuats i samband med att hen har blivit tillfrågad. Eftersom det är 

viktigt att den som intervjuas vet vad de ger sig in på och hur informationen kommer att 

användas (Bell 2006 s. 157; VR 2002: s. 7). Förskollärarna som intervjuas har blivit 

informerade om att de är anonyma i rapporten. I en intervju är det viktigt att man ställer 

öppna frågor istället för ledande så att de som intervjuas får möjlighet att ge ett mer utvecklat 

svar och inte hör vad som förväntas i frågan. Även att som intervjuare inte lägga orden i 

munnen på den man intervjuar eller förutsätter saker som hörs i formuleringen och därmed 

får ett svar som har påverkats av det (Bell 2006; s. 139-145, 226).   

 

Vid formulering av intervjufrågorna tänkte vi på att följa reglerna som Bell (2006) skriver om i 

introduktion till forskningsmetodik: “inga ledande frågor, inga outtalade förutsättningar, en 

fråga i taget och inga värderande frågor.”(Bell 2006; s. 159). Under en intervju hade vi tänkt 

spela in förskollärarens svar för att kunna lyssna på intervjun i efterhand, och även kunna 

fokusera mer på samtalet än att anteckna under intervjun, något som förespråkas av 
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Bell(2006; s. 159). Förskolläraren ville dock inte bli inspelad så vi tog hänsyn till det och 

antecknade för hand istället. 

 

2. Didaktisk grund 
 

Genom att vara i utomhusmiljö uppstår upplevelser och nya möjligheter till lärande och 

utveckling. Ett intresse för naturvetenskap stärks när barnen får tillgång till naturen genom 

utforskning, upptäckande samt att känna och titta på naturens resurser och att barnet känner 

att hens funderingar blir lyfta (Helldén m.fl. 2010; s. 193). Då barnens tankar och teorier får 

utrymme och blir tagna på allvar ställer de flera frågor (Åberg 2007). Genom att barnen 

ställer frågor om saker som de är nyfikna på eller som inte stämmer överrens med deras 

tidigare erfarenheter, utmanas deras tänkande och de får nya erfarenheter. Hur 

förskolläraren svarar på barnets frågor är av stor betydelse för att barnet ska fortsätta känna 

sig nyfiken och motiverad att veta mer (Madsen 1999; kap. 2). Det finns studier som handlar 

om vikten av förskollärares kunskap inom naturvetenskap, och huruvida det är en 

förutsättning för att arbeta med det med barn (Hansson 2014; s. 78). Precis som det finns 

slutna frågor finns det också slutna svar, som sätter punkt istället för att öppna för vidare 

diskussion eller utforskande. Barnet lär sig med största säkerhet mer av att få hjälp med att 

fundera ut svaret på sin fråga, än om hen får ett slutet svar (Madsen 1999; kap.2). Som 

förskollärare är det inte nödvändigt att ha svar på allt inom ämnet barngruppen arbetar med, 

det ger istället tillfälle att försöka finna svaret tillsammans. 

 

Karaktärerna som presenteras inspirationshäftet är sådana som finns i närmiljön i de flesta 

svenska förskolor. Vår intention är att presentera fakta om dem som barn och förskollärare 

kan känna igen sig i eller relatera till, för att som det står i läroplanen: ”utgå ifrån barnens 

erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper” (Lpfö 98/2010; s.6). 

Vi tänkte även beskriva förslag på varierande aktiviteter som man kan använda sig av eller 

tillåta att barnen lär med olika sinnen. När vi använder häftet så gör vi det tillsammans med 

barnen, för att alla ska vara aktiva, vi utforskar tillsammans. Helldén (2010; s. 23) skriver om 

att variation i undervisningen är bra för att lärandet hos barnen sker på olika sätt, och lär man 

ut på olika sätt så har barnen större chans att ta till sig kunskapen.  Det är viktigt att 

pedagogerna låter barnen visa sin kompetens och att de tar position som medutforskare 

under läroprocessen. Något som också Åberg och Taguchi (2005)förespråkar. 
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Då barnen får en nära relation till naturen i sin närmiljö så utvecklar de också ett intresse för 

att ta tillvara på den och för att hålla en hållbar livsstil senare i livet. Något som stärks av 

Brage och Linde (2012; s. 19) som skriver: 

 

“Att via leken få möjlighet att upptäcka och utforska väcker nyfikenhet och förståelse 

för naturvetenskap och teknik men även förståelse för sin egen delaktighet i naturens 

kretslopp” (Brage & Linde 2012; s. 19). 

 

Det är alltså viktigt för barnen att ha kunskap om naturen för att få en känsla av 

sammanhang och tillhörighet, som grunden för ett livslångt lärande om naturvetenskap och 

samverkan i naturen och mellan natur och människa. 

 

Barn lär sig genom att prova själv eller tillsammans med andra barn (Dewey 2004). Dewey 

skrev tidigt om barns lärande genom erfarenheter, och hur viktigt det är att barnen får vara 

aktiva i läroprocessen (Dewey 2004). Elfström m.fl. skriver om hur barn närmar sig 

naturvetenskapliga fenomen på samma sätt som många forskare på det området gör. De 

undersöker med utgångspunkt i en fundering eller en fråga, de observerar och formar en 

hypotes, hur något skulle kunna ligga till. Sedan testar de sin hypotes, ser resultatet och 

kanske ändrar sin hypotes lite och tester igen (Elfström m.fl. 2014; s. 16-17). De samlar på 

så vis på sig en mängd erfarenheter som de kan dra slutsatser och bilda sig ny kunskap 

ifrån. 

 

Flow learning är ett system som Cornell använder sig av vid utomhusaktiviteter. Systemet 

består av fyra steg som är: ”väcka entusiasm, fokusera uppmärksamheten, direkt upplevelse, 

delad inspiration” (Helldén m.fl. 2010; s. 194). Vi knyter an till dessa ledord i vårt häfte. 

Genom att stanna upp vid en karaktär såsom tallen eller myrstacken, läsa lite fakta och ställa 

frågor menar vi att man kan väcka entusiasm och fokusera uppmärksamhet. Vi uppmanar till 

direkta undersökningar och reflekterande samtal och att detta görs tillsammans vilket kan 

möjliggöra direkta upplevelser och att inspirationen kan delas mellan barn och vuxna. För att 

sedan väcka barnets entusiasm måste även pedagogen visa ett entusiastiskt förhållningssätt 

(Helldén, 2010; s. 194). 

 

Thulin har skrivit en avhandling som handlar om kommunikation kring naturvetenskap med 

barn, hon skriver om vikten av att samtala och reflektera för att lära sig  

 

“I likhet med Vygotskij menar Dewey (1956/1990) att språket kan vara den främsta 

utvecklings/undervisningsresursen för barns lärande. Språkets roll i  
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lärandeprocessen poängteras också av många andra forskare, till exempel  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003).” (Thulin 2011; s.58).  

 

Samtalet kring naturvetenskap är grunden också i vårt arbete. Att kunna fundera tillsammans 

över hur det går till i naturen är tacksamt då egna hypoteser kan formas och det är svårt att 

veta till exempel hur blåbärsriset smakar för älgen. Det finns inte direkt något rätt och fel. 

Vilket leder till en öppen diskussion, även om det också finns med fakta. Thulin skriver också 

om fenomenografi som en av sina utgångspunkter i sin studie. Det handlar om människors 

uppfattning av omvärlden och forskning kring hur och vad man erfar (Thulin 2011; s. 66). Hur 

olika individer gör sina olika tolkningar och därmed erfarenheter om sin omvärld. Man har 

sedan inom fenomenografin börjat se vikten av variation för att göra nya erfarenheter 

 

“Fenomenografin har funnit aspekter som variation, urskiljning och samtidig medvetenhet vara 

betydelsefulla för vad och hur något uppfattas i en given situation och utvecklats mot ett 

variationsteoretiskt perspektiv på lärande (Gustavsson, 2008; Marton m.fl., 2004; Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003)” (Thulin 2011; s.68).  

 

Något som vi också tar tillvara på i våra aktiviteter då flera går ut på att jämföra och urskilja 

likheter och olikheter. För att barnen kan få en klarare uppfattning om vad någonting är, då 

de vet vad det inte är.  

  

3. Arbetsprocessen 
 

I detta kapitel beskriver vi hur vi har arbetat med framtagandet av produkten: 

inspirationshäftet. 

 

3.1 Uppdelning av arbetet 
 

I kapitlet om den didaktiska grunden skrev vi en bit var. Vid utformandet av produkten delade 

vi upp karaktärerna mellan oss så att Sandra Glinning arbetade med tallen, svampen och 

tordyveln och Julia Halvdansson arbetade med ekorren, myran och älgen. Vi letade fakta om 

och funderade ut aktiviteter och reflektionsfrågor som passade till respektive karaktär som 

var och en ansvarade över. Vi delade även upp omvärldsanalysen på så vis att Julia 

Halvdansson tittade på hemsidan skogeniskolan.se och studerade olika läromaterial och 

aktivitetshäften, och Sandra Glinning tittade på hemsidorna hållsverigerent.se och 

artdatabanken.se efter fakta om våra karaktärer och hur olika läromaterial framställs. 

Avslutande reflektion och utvärdering har vi till största delen skrivit tillsammans. 
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  3.2 Idén 
 

Karaktärerna vi presenterar är: Tall, ekorre, myra, älg, trattkantarell och tordyvel. Den första 

karaktären som presenteras är tallen och den är grunden till det lilla samhället som läsarna 

får ta del av i inspirationshäftet. Häftet innehåller fakta om de olika karaktärernas funktion, 

exempelvis: hur tallen växer, att ekorren äter tallens frön, myran bygger sin myrstack vid 

tallen, älgen äter skott från tallen, trattkantarellen växer i tallskog samt tordyveln som äter 

älgens spillning. Anledningen till att vi presenterar karaktärerna tillhörande ett samhälle är för 

att ge läsarna en känsla av sambandet i naturen och en inblick i det kretslopp som råder, 

något som också är ett mål i läroplanen (Lpfö 98/2010; s. 10). När vi har valt ut vilken fakta 

som presenteras i inspirationshäftet har vi utgått ifrån det vi ser som karaktärernas 

kännetecken samt utifrån barnens erfarenhetsvärld, något som vi även lyfter fram i vår 

didaktiska grund. Förskolläraren bör ta rollen som medutforskare och barns egna frågor bör 

uppmuntras och synliggöras. De får därmed visa och utveckla sin kompetens. Barnet ska få 

möjlighet att prova på och utforska själv, tillsammans med andra barn och förskollärare 

(Åberg & Taguchi 2005).   

 

Huvudsyftet för inspirationshäftet kan relateras till det som står skrivet i förskolans läroplan 

och handlar om att undersöka, urskilja, dokumentera och samtala om naturvetenskap(Lpfö 

98/2010; s.10). 

Häftet ska även ge barnen inspiration om hur man kan värna om djur och natur samt ha 

intentionen att synliggöra ett hållbart synsätt kring naturvetenskap. 

Det här materialet kan också vara en hjälp för pedagoger som vill starta ett projekt inriktat på 

naturvetenskap och få barnen nyfikna på naturens små detaljer. 

 

Halldén tar upp att natur och barndom ofta ses som ihopkopplade och menar på att barn 

som vistas i naturen och mår bra av det. För att barnet ska kunna lära sig måste barnets 

nyfikenhet och sinnen stimuleras. Genom att vara ute i naturen så tränar barnen även upp 

sin motorik samt miljötänkande, utveckling och hälsan förbättras(Halldén 2009). 

 Därför är det viktigt att i en så tidig ålder som möjligt lägga grunden för och möjliggöra ett 

positivt förhållningsätt kring djur och natur. Vi har valt att ta med några sånger i häftet 

eftersom de i texten kan ge barnen relevant fakta om karaktären, och i en av sångerna har 

de möjlighet att få en förståelse för livets kretslopp och hur människor och natur är beroende 

och påverkas av varandra. Sångerna kan hjälpa till att bidra till detta genom att de dels är 

roliga att sjunga, dels att de stimulerar till samtal och eftertanke. Våra aktiviteter kan kopplas 

till läroplanens mål och ett övergripande mål som hör till våra aktiviteter är hållbar utveckling. 

Helldén m fl.(2010; s. 212) skriver också om hållbar utveckling och påpekar vikten av 
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naturens kretslopp och hur allt går runt och fungerar i symbios. Till exempel tar hon upp att 

älgar inte behöver ta reda på sitt bajs för det är det andra djur som lever av och äter av m.m. 

Skogens har sina egna kretslopp och människan försöker efterlikna dem med hjälp av 

sopsortering och så vidare(Helldén 2010; s. 212). 

 

Då vi utformade aktiviteterna i häftet har vi valt att koppla dem till vad vi ser som 

karaktärernas kännetecken. Myran bor till exempel i en myrstack och är stark, till det har vi 

kopplat aktiviteterna, så att barnen lätt kan relatera till myran och få inspiration och en 

förståelse om den. Genom att prata om myrans styrka, mata myrorna med socker och så 

vidare finns möjligheten att låta barnen utveckla sin förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen(Lpfö, 98/10; s. 10). För att barnen ska få en uppfattning om tallens höjd 

finns det en övning i vilken barnen får använda ett rep som en längd som motsvarar tallens 

höjd. Barnen kan hålla i repet eller lägga sig på det och se hur många barn som får plats. En 

annan övning går ut på att få förståelse för hur människan kan använda sig av tallen. I den 

aktiviteten föreslås att förskolläraren tar med en planka ut som barngruppen sedan får jämför 

med tallen. Aktiviteten kan utökas med att barnen studerar och försöker återfinna träplankor i 

hus, bänkar och annat som kan tänkas vara gjort av furu. Anledningen till det är att hjälpa 

barnen att få insikt i tekniken i deras vardag, och hur naturresurser kommer till användning.  

Ett annat kännetecken som vi lyfter fram är att ekorren har ett bra minne. En aktivitet som 

finns med i vårt inspirationshäfte som är kopplat till det går ut på att gömma målade stenar 

för att sedan i nästa utflykt försöka minnas vart man lagt dem. Barnen får på så sätt utforska 

en del av ekorrens vardag och kan få insikt i hur bra minne den har. En annan övning knuten 

till ekorrens minne går ut på att barnen fotograferar olika växter, djur och annat som de 

upptäcker i skogen och gör ett memory av bilderna som sedan kan användas på förskolan. I 

den här aktiviteten får barnen utveckla sin kompetens genom att dokumentera själva, och de 

får möjlighet att träna sitt minne med hjälp av ett memory. Älgens mathållning beskrivs också 

som ett kännetecken. Älgen äter bland annat skott och blåbärsris vilket inspirerat en av 

aktiviteterna i häftet till att innebära att barnen själva, tillsammans med andra barn eller med 

hjälp av en förskollärare går på upptäcktsfärd och försöker att samla sådant som de tror att 

älgen äter. Barnen får med denna aktivitet chans att utforska naturens resurser. När läsarna 

kommer till fakta om trattkantarellen hittar man ett tips på hur man kan gå och leta efter olika 

svampar. Aktiviteten innebär dels att vissa barn kan relatera till upplevda erfarenheter, dels 

att barnen ska få möjlighet att urskilja och utforska. Man kan även lägga svampen på en duk 

eller skära upp den för att se vad som kryper ut, för att se vilka djur/insekter som lever i eller 

av svampen. Tordyveln äter gärna spillning från bland annat älgar, varför en aktivitet som 
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föreslås är att gå och titta om man hittar spillningar från olika djur, ta kort på dem och på så 

vis kunna urskilja, utforska och dokumentera.     

 

3.2 Omvärldsanalys 

 

Vi har bland annat studerat hemsidan skogeniskolan.se, där finns läromedel och tips på 

aktiviteter för hur man kan få in skogen i skolan och förskolan. Vår uppfattning är den att det 

är mycket som handlar om naturvetenskapligt utforskande och lärande. Det mesta är dock 

anpassat för att användas med äldre barn. Det är också tydligt riktat mot pedagogen och det 

står tydligt steg för steg vad hen ska göra. Något som är speciellt med vårt inspirationshäfte 

är istället att det riktar sig till både förskollärare och barn, så att de har samma utgångspunkt 

och kan utforska och upptäcka tillsammans. Det inbjuder till att förskollärare och barn tittar 

och läser tillsammans vilket tydligt skiljer det från materialet på skogen i skolan som gör 

förskollärare till den givna ledaren. Ett av våra syften är att barnen ska leda och att de ska 

komma igång med hjälp av förslag på utforskande aktiviteter och relaterbara fakta. Fokus på 

läroplansmålet ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, 

utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap”(Lpfö, 98/10; s. 10), 

går som en röd tråd genom arbetet då det finns förslag på aktiviteter eller diskussioner som 

riktas mot det målet till varje karaktär.  

Håll Sverige rent är en annan hemsida där det finns många tips på hur och vad man kan 

göra för att arbeta med hållbar utveckling som även riktar sig till förskolan. Det står mycket 

om allemansrätten och vad man ska tänka på när man är ute i naturen, vad man får och inte 

får göra. Det som vi inriktar oss på i vårt häfte är i största hand läroplansmålen men hållbar 

utveckling finns också med i grunden. På hemsidan håll Sverige rent ges exempel på olika 

reflektionsfrågor man kan ställa till barn. De handlar om skogen i allmänhet och deras frågor 

baseras på allemansrätten och på vad barnen tror att man får och inte får göra. Håll Sverige 

rent har även med många lekar man kan göra som handlar om skräp. Till dem står det 

mycket information som läsaren ska ta sig igenom innan lekens början. Vissa av lekarna går 

ut på att vinna. I vårt inspirationshäfte handlar det mest om att upptäcka naturen själv, 

tillsammans med andra barn eller tillsammans med en förskollärare och att göra det på så 

sätt att alla barn får känna att de kan och lyckas. De behöver inte känna nederlaget som kan 

följa när man inte vinner. Många av övningarna/aktiviteterna på hemsidan håll Sverige rent är 

anpassade till barn som går i skolan, medan vårt häfte är anpassat för förskoleåldern, 1-6 år. 

Det kan dock även användas i grundskolan. Förutom detta har vi besökt artdatabankens 

hemsida men hittade ingen information där om specifikt läromedel anpassat för förskolan. 
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Vi har haft ett möte med en bibliotekarie som även är utbildad förskollärare. Hon hjälpte oss 

med att kartlägga ett antal faktaböcker riktade mot barn. Hon svarade även på våra frågor 

om övrigt naturvetenskapligt material ämnat för förskolan. Bibliotekarien framhöll att det inte 

med någon större omfattning finns något material som liknade vår beskrivning av vår idé om 

inspirationshäfte och att materialet som redan finns ute i förskolorna ofta skapas av 

förskolorna själva(Bibliotekarie & förskollärare 2014). Förskolläraren har inte riktigt tiden att 

producera anpassat material varför det finns en efterfrågan på en produkt likt den vi 

producerar.  

Vi har också intervjuat ett par förskollärare som beskriver hur de själva stött på flera 

faktaböcker, läromaterial inriktat mot förskolläraren samt sagoböcker med naturtema 

(förskollärare 3, förskollärare 4; 2014). Dock upplever de att någonting som riktar sig till både 

förskollärare och barn, där det ingår ett lärande genom aktivt deltagande och barnens egna 

funderingar fattas (förskollärare 3, förskollärare 4; 2014). De naturvetenskapliga böckerna för 

barn som vi stött på är i de flesta fall av typen fakta eller sagobok, medan tips på reflektion 

eller aktiviteter i kombination med fakta saknas. Rena aktiviteter och reflektionsfrågor finns 

dock att hitta på hemsidorna som vi nämnt ovan, men de är då riktade till pedagoger och 

mestadels äldre barn. Vårt häfte blir som en blandning mellan faktabok och läromaterial för 

förskollärare och barn i förskoleåldern, då det innehåller såväl fakta och bilder som 

tillhörande tips på aktiviteter och reflektionsfrågor. Det är utformat så att det kan användas 

som utgångspunkt för både barn och förskollärare, som därigenom blir en medutforskare, 

och det fokuserar på ett litet samverkande samhälle bestående av karaktärer som kan 

återfinnas i de allra flesta svenska skogar.  

         3.4  Målgruppsanpassning 

  Den målgrupp vi tänkt för vår produkt är barn i åldrarna 1-5 och förskollärare. Vi har försökt 

anpassa materialet så att det kan användas av barn i alla dessa åldrar och med olika 

erfarenhetsnivåer. Aktiviteterna går mycket ut på att urskilja och utforska företeelser och 

fenomen i naturen, något som gör att både små och stora barn enkelt kan vara delaktiga och 

utforska på sin egen nivå. Intentionen med häftet är att erbjuda aktiviteter som möjliggör att 

sträva mot läroplansmålet som handlar om att utforska, urskilja m.m. Det är viktigt att barnen 

får utforska på egen hand, tillsammans med andra barn och att förskolläraren tar rollen som 

medutforskare för att barnen ska få chans att visa sin kompetens och lära sig tillsammans 

(se didaktisk grund). De fakta vi presenterar i inspirationshäftet utgår, i linje med läroplanen, 

ifrån barnets erfarenhetsvärld. Faktan är presenterad på ett sätt som gör det förståeligt för 

barn och med hjälp av bilderna kan karaktärerna ses på nära håll, de aspekterna kan väcka 
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barnens intresse. Mötet med naturen och utforskandet av den väcker barnets intresse och 

nyfikenhet, och genom att barnets funderingar blir tagna på allvar ställer de fler frågor (se 

didaktisk grund). Häftet är laminerat för att det ska vara smidigt att ta med sig ut i naturen, 

det är också tåligt för till exempel smuts och vatten. Detta gör det även tillgängligt för barnen 

att använda.  

 

På den första sidan i häftet som är riktad till förskolläraren beskriver vi syftet med häftet och 

där står de läroplansmål som kan uppnås genom arbete med materialet. Formuleringen av 

fakta, aktiviteter och reflektionsförslag är sådan att förskolläraren kan läsa direkt för barnen 

utan att förbereda sig.  

3.3 Skapandet 

Från ide till koncept 

Vår första idé var att göra en faktabaserad sagobok om naturvetenskap samt att den skulle 

kunna användas på ett aktivt sätt (en bok med mycket aktiviteter). Vi bestämde oss ganska 

tidigt för att avgränsa oss genom att fokusera på några svenska djur. Efter att ha sökt i 

bibliotek och på hemsidor, samt intervjuat några förskollärare, upptäckte vi att det fanns 

många böcker av den sorten. Vi valde istället att fokusera på några läroplansmål och att 

försöka skapa några tillvägagångssätt som barn och personal kunde använda för att arbeta 

mot dessa.  

 

 

Utformningsprocessen 

 
Efter att ha funderat över hur vi skulle lägga upp arbetet valde vi att begränsa oss till en 

mycket avgränsad del som kan återfinnas i skogen, ett litet samhälle kring en tall i vilket delar 

av naturens kretslopp blir tydligt. Tallen fick bli utgångspunkten och de andra karaktärerna 

har i någon mening koppling till den, till exempel att de äter något från den eller bor vid den. 

Vi sökte information om tallen, ekorren, myran, älgen, trattkantarellen och tordyveln i böcker 

och i databaser. Vi tänkte ut några aktiviteter och reflektionsfrågor som kretsade kring 

naturvetenskap och kopplade dessa till det som enligt oss är några av karaktärernas 

kännetecken. Aktiviteterna och reflektionsfrågorna är även kopplade till några läroplansmål 

(Lpfö 98/10; s.10). Framförallt läroplansmålet där det står att barnen ska “utveckla sin 

förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap”(Lpfö 98/10; s.10).  
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Till exempel finns där aktiviteter som handlar om att urskilja fenomen:  

 Att jämföra en gran och en tallkotte, eller leta efter olika spillningar och fotografera 

dessa för att sedan studera skillnader och likheter.  

 Att samla saker som älgen kan tänkas äta och undersöka dessa, eller försöka få in en 

myra i en lupp så att ni kan titta på den på nära håll möjliggör för barnen att utforska. 

 Genom att fotografera olika föremål som barnen ser under utflykten, och att de 

därefter får gör ett memory är ett sätt att få dokumentera. Likaså genom att ta hem 

och rita av en svamp.  

 Genom utmanande och stunder för reflektion så öppnar man upp för ett 

genomgående samtal kring naturvetenskap. Barnens tankar och teorier får utrymme 

och blir tagna på allvar vilket gör att de ställer flera frågor (Åberg & Taguchi 2005).  

 

De fakta och reflektionsfrågor som vi har valt ut har vi valt med tanke på att barnen ska 

kunna relatera till dem, för att arbeta i linje med läroplanen där det står att förskollärare ska 

utgå ifrån barnens erfarenhetsvärld och intressen (Lpfö 98/2010).  

 

 

Nedan står källorna i vilka vi har hittat fakta om karaktärerna i vårt häfte: 

 Fakta om ekorren och älgen har vi hittat i en bok av Helgestad, Asgeir(2002) som 

heter Skogens vilda djur, och en bok av Klinting, Lars(1993) som heter Första 

djurboken: däggdjur, groddjur, kräldjur.  

 Fakta om myran hittade vi i en bok av Jørgensen, Bent (2001) som heter Småkryp. 

 Tallens fakta hittade vi i boken: Barnens trädbok-surt sa räven och 29 andra 

trädhistorier för barn av Falk, Kallenberg(1983), Klinting(1993) och Klintings egna 

bok: Första trädboken(1993).  

 Faktan om trattkantarellen hittade vi i Casta, Mossberg (98) Sofis svampbok, och 

Näslund, Räder( 1998) Vår första svampbok: trollsmör och trattkantarell.  

 Den sista karaktären som vi skrivit om är tordyveln och dess fakta har vi hittat i 

Jörgenssens bok (2001) Småkryp.  

 

3.4 Strukturen på produkten  
 

Framsidans utseende ska vara en bild av tallen samt de andra karaktärerna i 

inspirationshäftet. Barnen samt förskollärarna ska på ett tydligt sätt vid första anblicken av 

häftet kunna se vilka karaktärer som presenteras och vad häftet kommer att handla om. 

Därefter kommer en beskrivning av produkten och syfte samt några råd inför användandet av 
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häftet. Läroplansmålen finns även med som en överblick och ska vara lätt för pedagogen att 

bläddra tillbaka till och hitta. Vi börjar med att beskriva tallen som är utgångspunkten i vårt 

lilla samhälle. Vi tar upp lite fakta om tallen samt tips på reflektionsfrågor och aktiviteter som 

man kan göra tillsammans ute i skogen. Mönstret med fakta, tips på aktiviteter och 

reflektionsfrågor kommer att återkomma för respektive karaktär. 

   

4. Utvärdering av produkten 
 

För att utvärdera inspirationshäftet delade vi ut det till två förskolor där en förskollärare på 

vardera förskolan skulle testa och sedan ställa upp på intervju. På en tredje förskola testade 

en av oss produkten med en barngrupp och fick även där respons från en förskollärare. Vi 

valde att genomföra intervjuerna med förskollärarna eftersom att det möjliggör en fördjupning 

av frågorna, samt att intervjun kan ge mer information genom till exempel mimik, gester och 

tonfall(Bell 2006 s. 158).  

 

Vi kallar förskolärarna som testade häftet för förskollärare 1 och förskollärare 2. Inför 

intervjuerna hade vi förberett 15 frågor angående inspirationshäftet, se bilaga 2. Frågorna 

tog i huvudsak upp om häftet levde upp till det syfte vi hade som mål, vilket vi skickade ut till 

förskolorna innan intervjun för att underlätta för förskollärarna. En av intervjuerna skedde 

över telefon då förskolan ligger i en annan stad, och den andra utfördes på förskolan. Den 

som utfördes på förskolan med förskollärare 2 blev något kortare då hen inte hade hunnit 

testa inspirationshäftet med en barngrupp, utan istället läst igenom och bildat sig en 

uppfattning på egen hand. Av den anledningen uteslöt vi frågorna som handlade om barnens 

reaktioner/samarbete/intresse.  

 

Förskollärare 2 svarade på frågan(nr1) om vad hen tyckte om inspirationshäftet som 

läromaterial att konceptet med begränsningen till en enhet var mycket bra. Med enhet menar 

hen karaktärerna och deras samverkan. Förskolläraren tyckte att man skulle kunna koppla 

häftet till årstiderna och arbeta med det över ett helt år eller längre men att man då måste 

anpassa karaktärsval till årstid, exempelvis att arbeta med svamp när det finns svamp och 

inte med tordyveln på vintern etcetera. Hen tyckte att inspirationshäftet kan fungera som ett 

bra ”startkit” för vem som helst, exempelvis de som är ovana vid att arbeta med 

naturvetenskap. Hen framhöll vidare att häftet kan fungera som en grund i och med att det 

gav mycket inspiration. Förskolläraren tyckte också att det var bra att ha läroplansmålen med 

i början av häftet. Vissa delar av häftet kan som sagt vara svårt att arbeta med året runt, som 

till exempel tordyveln, myran och svampen, på grund av kyla och snö. 
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Förskollärare 1 valde att arbeta med tallen tillsammans med en grupp med tolv stycken 

femåringar. De letade efter tallar och utforskade dem och jämförde med granen. De provade 

även aktiviteten som går ut på att utforska tallens höjd och bredd med hjälp av rep som de 

hade med sig, de letade och sorterade kottar från gran och tall, och de lekte en lek som heter 

alla byter träd på deras eget initiativ. Att häftet därigenom kan inspirera till lekar etcetera. 

som förskollärare i andra fall låter barnen göra men nu ser ett sammanhang för upplevde vi 

som positivt.  En av frågorna i intervjuguiden (nr 6) handlade om vad barnen tyckte. Svaret vi 

fick av förskollärare 1 var att många av barnen var intresserade och att de som hade 

kunskap och erfarenhet sedan tidigare gärna visade det genom att dela med sig till sina 

kamrater. Något som tyder på att barnen kände sig uppmuntrade att visa sin kompetens. 

Förskolläraren menar att deras lärande gynnades av att de fick upptäcka på egen hand och 

tillsammans med sina kamrater. På frågan om vilken funktion häftet fyllde svarade 

förskollärare 1 bland annat “Med samtal, reflektion, utforska tillsammans och experimentera 

får man in hela läroplanen på ett lekfullt sätt.”(Förskollärare 1, 2014-11-11). Vi tolkar det som 

att hen upplever att variationen i inspirationshäftet genom att blanda samtal, reflektion, 

aktiviteter och fakta är givande för barnets lärande, vilket överensstämmer med de teorier vi 

utgått från (se didaktisk grund). Förskollärarna fick också svara på vad de tycker om det 

pedagogiska upplägget, förskollärare 1 svarar att hen tycker att det är mycket pedagogiskt 

och lägger till att det är positivt att man lär sig genom att använda kroppen i aktiviteterna och 

att materialet finns lättillgängligt. En av våra grundtankar i utformningen av häftet har varit att 

barnen ska vara aktiva i lärprocessen. Förskollärare 2 tycker också att det är mycket 

pedagogiskt genomtänkt, och menar att det blir vad man gör det till. Något som tyder på att 

häftet också kräver en del av förskolläraren. På fråga tio som lyder vilken roll fick du som 

pedagog? svarade förskolläraren att barngruppen hen hade vid detta tillfälle var väldigt stor 

vilket påverkade förskollärarens roll till en mer ledande än hen hade önskat, även om det 

blev en del medutforskande. Detta visar att mindre grupper i verksamheten är att föredra och 

att större grupper kan ha en negativ inverkan på lärsituationen. Förskollärare 1 tyckte att 

bilderna var naturtrogna och inspirerande. Hen ansåg att det var positivt att ett samband 

fanns mellan de olika karaktärerna samt att de går att finna i vår närmiljö. Angående 

frågan(2) om det var något att anmärka på i häftet så tyckte förskollärare 1 att det skulle ha 

stått i informationen om älgen att den äter trattkantareller, vilket vi håller med om. På frågan 

12 som handlar om häftets upplägg svarar förskollärare 2 att det är positivt att man kan 

hoppa in var som helst i häftet och arbeta med det som passar för gruppen. Hen tycker 

också att inspirationshäftet “Öppnar upp för mycket egen fantasi”(Förskollärare 2, 2014-11-

17), vilket tyder på att ett av våra syften som handlar om att väcka nyfikenhet och lust att 

lära(se inledning) till viss del uppnåddes.  
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En av oss testade inspirationshäftet i en grupp med sju ett- och tvååringar, en förskollärare 

och en barnskötare. Vi valde att arbeta med tallen, att undersöka de kännetecken den har - 

hur hög den är, att den har brun stam, att den har långa barr på grenarna som ofta växer 

högt upp på stammen. Vi pratade också om hur människor använder tallen, att man gör 

plankor av den och bygger hus och möbler samt frågade om det var någon som bodde i ett 

trähus. Aktiviteten vi fokuserade på var att undersöka tall- och granbarr, känna, titta på och 

jämföra dem. Det blev en mycket givande lärsituation, barnen var mycket engagerade i att 

leta tallar och granar, jämföra och upptäcka tallens egenskaper. Barnen arbetade till stor del 

tillsammans och några gick och utforskade på egen hand. Förskollärarrollen innefattade vid 

tillfället både att leda och att vara medutforskare. När fakta från häftet berättades uppstod en 

mer ledande roll, men när barngruppen letade tallar och granar, efter att ha tittat på bilden av 

tallen, var barnen också ledande och självständiga. De ställde inte frågor men tog många 

egna initiativ och visade klart och tydligt sin kompetens. Ett bra upplägg visade sig vara att 

titta på bilden först och diskutera vad det är man ser, för att sedan gå över till fakta och 

reflektionsfrågor, följt av en upptäcktsfärd då tallens kännetecken upprepades. Varvid både 

pedagoger och barn undersökte tallens och granens barr närmare. Det här hade man kunnat 

upprepa vid flera utflyktstillfällen och vi upplever att man kan arbeta med materialet som ett 

tema under ett år eller fler. En åsikt som förskolläraren som var med framförde var att vi hade 

kunnat ha med flera upplevelseuppgifter i inspirationshäftet som skulle passa bra för yngre 

barn.  

 

5. Avslutande reflektion 
 

 När vi lät utprova inspirationshäftet la vi märke till att en del saker som vi tänkt ha med 

fattades eller var otydliga. Till exempel upplevelseaktiviteter som att känna på tallen eller 

lukta på svampen. Vi har under utformningen tänkt att upplevelseaktiviteterna ska vara en 

del av arbetet med häftet, men inte skrivit ut dem tydligt vilket riskerar att någon utomstående 

som använder häftet inte förstår hur aktiviteterna är tänkta att genomföras. Vi valde därför att 

lägga till en kategori till varje karaktär och kallar den för “upplevelseaktiviteter”. Under den 

presenteras aktiviteter som går ut på att använda sina sinnen. Något annat som föll sig 

naturligt vid användandet av häftet var att först titta på bilden av 

tallen/ekorren/myran/älgen/trattkantarellen/tordyveln för att sedan se om man kan hitta den 

karaktär man arbetar med i sin omgivning. Följt av att prata om det man ser på bilden och i 

verkligheten, hur karaktären ser ut och vad som kännetecknar dess utseende. Därför skrev vi 

en kort instruktion till förskolläraren på första sidan där vi beskriver hur man kan använda 

bilden till reflektion.  
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För att göra häftet ännu mer lätthanterligt valde vi även att lägga till några rader till 

förskolläraren på varje karaktärs sida som beskriver vilket materiel som behövs till utövande 

av några aktiviteter. Något som båda de intervjuade förskollärarna anmärkte och som också 

vi har fått insikt om är att inspirationshäftet passar bra att arbeta med under en längre tid, ett 

år eller mer. Vilket är längre tid än vad vi tänkte från början. En viktig förutsättning för att 

inspirationshäftet ska bli till ett så bra lärotillfälle för varje enskilt barn som möjligt är att 

barngruppen inte är alltför stor, något som även förskollärarna vi intervjuade påpekade. 

 

Genom utvärderingen av inspirationshäftet har vi fått bekräftat att det är ett användbart 

material som är lämpligt då man arbetar mot läroplansmålen som står i vårt syfte. Det har 

också låtit som att förskollärarna som har testat häftet har blivit inspirerade till att arbeta med 

naturvetenskap, och att de gärna skulle använda inspirationshäftet i framtiden. Något som 

också talar för behovet och nyttan av inspirationshäftet. Att inspirationshäftet kan vara en 

hjälp för förskollärare som vill arbeta med naturvetenskap i förskolan är vår förhoppning.  
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Bilaga 1. Intervju förskollärare 1. 

 
 
Fråga 1. Vad tyckte du om inspirationshäftet som lärmaterial? 
Mycket inspirerande, vackra och naturtrogna bilder att arbeta med. Alla djuren och växterna 
har ett samband och finns nära oss i vår svenska natur. 
 
Fråga 2. Var det något speciellt du tänkte på som behöver förbättras? 
älgarnas mat nämns ej svamp 
 
 
Fråga 3. Vad fungerade bra/mindre bra? 
Har bara arbetat med tallen. Vi letade tallar, kände på barren, jämförde med gran. Mätte hur 
hög en tall kan bli genom att lägga oss på snöret, vi var 12 barn, fick lägga oss 2 ggr var. 
hade 1 och 1/2 meters rep mätte omkretsen på olika träd. Lekte alla byter träd och letade tall 
och grankottar som vi sorterade. 
 
 
Fråga 4. Vad tyckte du om nivån på inspirationshäftet?  
Passar till 4-6 år men yngre barn kan vara med på vissa saker. Helst bara 6-7 barn i varje 
grupp. Faktan var lite för de äldre. Men aktiviteterna var mer anpassade för både yngre och 
äldre barn. Hade varit bra med fler sinnesövningar, som tex lukta, känna m.m.  
 
 
Fråga 5. Hur tyckte du att det pedagogiska upplägget i häftet var? 
Mycket pedagogiskt. Man får lära sig genom att använda kroppen i aktiviteterna. Lätt att lära 
utomhus eftersom man är där materialet finns.  
 
 
Fråga 6. Vad tyckte barnen då ni använde det?  
De flesta var intresserade, några visste mycket och lärde sina kompisar. Genom att göra 
med kroppen så lär man sig i knoppen. 
 
Fråga 7. Vilken funktion fyllde häftet?  
Med samtal, reflektion, utforska tillsammans och experimentera får man in hela läroplanen 
på ett lekfullt sätt. Har inte använt hela häftet, men det gav tips och idéer om vad man kan 
göra i naturen. Jättebra för förskollärare som inte är så vana att vistas i naturen.  
 
 
 
Fråga 8. Vad tror du att ett kontinuerligt användande av inspirationshäftet skulle leda till? 
Att barnen lär sig om naturen på ett lustfyllt och lärorikt sätt. 
 
 
Fråga 9. Blev det ett gemensamt eller ett individuellt utforskande?  
Både och 
 
 
Fråga 10. Vilken roll fick du som pedagog?  
Hade väldigt många barn så jag var tvungen att ta en mer ledande roll, men var 
medutforskare i vissa fall. Ifall jag skulle jobba mer med detta material så skulle jag dela upp 
barnen i smågrupper, eller jobba med färre barn för att kunna bli mer medutforskare.  
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Fråga 11. Hur var initiativförmågan i gruppen? 
Barnen hittade många andra spännande saker som de frågade om och ville utforska och 
leka med. 
 
 
Fråga 12. Vad tyckte du om upplägget med aktiviteter och frågor?  
Det ser bra ut. Man får välja ut det man vill, kan inte ta allt på en gång. och upprepa flera 
gånger. Det här häftet kan man arbeta med ett helt år, eller flera år i rad, succesivt öka på 
svårighetsgrad. 
 
 
Fråga 13. På vilket sätt blev barnens kompetens synlig? 
De pratade om det på vägen hem från skogen, vi såg många tallar - hur höga kan dom vara? 
Och genom dokumentation följde vi upp det på förskolan. 
 
 
Fråga 14. Vad tyckte du om hanterbarheten på materialet?  
Känns bra. Ska bli kul att arbeta mera med materialet. Tack för att jag fick chansen. 
 
 
Fråga 15. Vad tyckte du om språket i häftet?  
Lätt att förstå. 
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Bilaga 2. Intervju förskollärare 2. 
 

 
Förskolläraren hann inte testa inspirationshäftet med barnen, men hon läste igenom det själv 
och kom med utlåtande utifrån det. Av den anledningen hoppade vi över frågorna som 
handlade om barnens reaktioner/samarbete/intresse. Det som står inom parentes är saker 
som vi tolkat ut av vad hen sagt. Sista frågan ställde vi inte pågrund utav tidsbrist. 
 
Fråga 1. Vad tyckte du om inspirationshäftet som lärmaterial? 
Begränsning till en enhet(alla karaktärernas och deras samverkan), att det konceptet är en 
jätteläcker ide. Det var smartast av allt. Arbetet kan gripa över ett år och knyta an till 
årstiderna. Det är ett bra startkitt till vem som helst och det är snyggt att läroplansmålen står 
med i början.  
 
 
Fråga 2. Var det något speciellt du tänkte på som behöver förbättras? 
Nej. Reflektionsfrågorna kan bli 70 stycken, det beror ju på barnen. Sen kan man få noll svar. 
Man tar ut de delar som passar, det är det som är så bra med det här kittet. 
 
Fråga 3. Vad fungerade bra/mindre bra? 
Det som kan fungera mindre bra är att man måste anpassa efter barngruppen, men då finns 
det mycket att välja på. (En del aktiviteter och frågor på lite hög nivå). (Hen kommer på 
många fler aktiviteter som man kan göra i arbetet med häftet). 
  
Fråga 4. Vad tyckte du om nivån på inspirationshäftet?  
Alla nivåer som jag har sagt förut. Både skola och förskola.  
 
 
Fråga 5. Hur tyckte du att det pedagogiska upplägget i häftet var? 
Jättepedagogiskt genomtänkt. Det blir vad du gör det till.  
 
  
Fråga 7. Vilken funktion fyllde häftet? 
Det är ett jättebra startkitt för arbete med naturvetenskap.  
 
Fråga 8. Vad tror du att ett kontinuerligt användande av inspirationshäftet skulle leda till? 
Man måste vara mycket förebild själv. Sålänge du är aktiv själv så får du med dig barnen.  

 
Fråga 12. Vad tyckte du om upplägget med aktiviteter och frågor? 
Bra att man kan hoppa in varsomhelst i häftet, så att man kan ta det som passar. Det öppnar 
upp för mycket egen fantasi. 
 
Fråga 14. Vad tyckte du om hanterbarheten på materialet? 
Jag skulle kanske ta mindre format på bilderna som kort som man kan ha med sig ute i 
skogen. Fantasktiska bilder.  
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Bilaga 3. Produkten 

Tallen och gänget 

 

Ett naturvetenskapligt inspirationshäfte för förskollärare och förskolebarn. 
Ett arbete av Sandra Glinning och Julia Halvdansson 

 

 
Bilder av Evelina Nisbel 
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Till förskolans barn och vuxna! 

 

Ni kommer nu att få ta del av ett inspirationshäfte om skogen och vad man kan finna där. 

Häftet innehåller lite fakta om sex olika karaktärer i ett litet samhälle i den Svenska skogen. 

Det vi valt att kalla karaktärer är: tallen, ekorren, myran, älgen, trattkantarellen och tordyveln. 

Vi har valt att presentera dem och lyfta fram hur de hänger ihop i ett sammanhang och 

därigenom kan det ses som ett litet avgränsat samhälle. Varje karaktär är möjlig att stöta på i 

skogen i större delen av Sverige, vi har valt karaktärerna utifrån detta och utifrån att barn och 

vuxna ska kunna känna igen dem. Till varje karaktär finns en bild som man kan titta på och 

reflektera kring karaktärens kännetecken innan man pratar om lite fakta. Förutom fakta så 

finns det också ett antal förslag på reflektionsfrågor och aktiviteter som man kan använda när 

man utforskar respektive karaktär.  

 

Syftet med häftet är att ge förslag på hur man kan arbeta med små undersökande teman på 

förskolan. 

 

De flesta aktiviteterna kräver ingen förberedelse. I de fall som aktiviteterna förutsätter att 

man tar med sig materiel så anges det högst upp på sidan där respektive karaktär 

presenteras. 

 

Tanken med häftet är att ge ett stöd för att utforska skogen tillsammans. Det är tänkt att 

passa för barn i åldern 1-5, och för både en större och en mindre barngrupp. Det är inte 

nödvändigt att gå igenom alla karaktärer, reflektionsfrågor och aktiviteter på en gång, utan 

man kan välja vad som passar eller intresserar för stunden. Häftet är tänkt att fungera som 

en första inspiration och det är viktigt att upptäckandet får ta tid så att möjligheter ges att 

utforska i sin egen takt och att nya frågeställningar hela tiden ges plats.  

 

Utgångspunkten för innehållet i häftet är formuleringar som står att läsa i Förskolans läroplan: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att 

leka och lära”(Lpfö 98/10; s. 9) 

” utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

samt utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala 

om naturvetenskap”(Lpfö 98/10; s. 10) 

“utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra”(Lpfö 98/10; s.10) 

 

Läroplansmålet som handlar om att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala, kan ses som en grund för innehållet och är därför återkommande i form av 

reflektionsfrågor och aktiviteter till varje karaktär. 
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Tallen 

Till förskolläraren: När ni arbetar med tallen kan det vara lämpligt att ta med följande 

materiel till några aktiviteter. 

● Ett trettio meter långt rep 

● Flera kortare rep 

● En träplanka 

● Påsar till barr och kottar 

 

Fakta om tallen 

Tallen är ett av de vanligaste träden i Sverige. Den kan växa nästan varsomhelst på marken 

så länge den får lite sol på sig och har tillgång till lite vatten. Tallens barr sitter ihop i par och 

kan vara upp till fem centimeter långa. Man kan bygga möbler och hus av trä från tallen (Hur 

tror ni att man gör det, hur går det till?). Först sågar man ner tallen och sen sågar man 

plankor av trädet. Träet från tallen kallas för furu, som är ett vanligt träslag i Sverige och som 

man gärna bygger bland annat hus och bänkar utav. En tall kan bli väldigt gammal, upp till 

500 år och ungefär 30 meter hög. Förr i tiden hände det att man bakade bröd av tallens bark. 

I tider med missväxt eller när man av andra skäl inte hade gott om mjöl som man har idag, 

malde man ner tallbarken så att den blev ett pulver som man blandade med mjöl och 

därigenom kunde baka barkbröd av (hur tror ni att det smakade?). Tallbarren sitter kvar på 

tallgrenen i ungefär 3 år innan de ramlar av. När kottarna först vuxit ut är de gröna men när 

de har mognat får de en gråbrun färg. 

 

Reflektion - samtala 

● Hur tror ni att människor använder tallen?  

● Ser ni några tallar härifrån där vi står nu?  

Uppföljning 

●  Kom så går vi och tittar ifall vi hittar något hus som är byggt av trä!  

 

Aktiviteter 

Matematikövning, urskiljning, upptäcka  

● Hur många barn går det på en tall? 

Med ett rep med längden cirka 30 meter kan barnen få en uppfattning om hur hög en 

tall kan bli. Lägg er på repet och se hur många som får plats! När ni har gjort den här 

övningen kan ni stå i varsin ände och hålla i repet för att se och samtala om hur långt 

det är. Ta även med några rep i olika storlekar så att varje barn får ett varsitt rep, så 
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kan ni gå på upptäcktsfärd och mäta runt olika tallar för att se vad de har för omkrets, 

med andra ord: undersök hur tjocka eller smala de kan vara.  

Dokumentera, urskilja 

● Plocka tallkottar som ni kan ta med tillbaka till förskolan. Så kan man sedan välja 

något att göra av dem till exempel: älgar eller myror. Jämför grankottar och tallkottar 

med varandra och se om ni kan se någon skillnad på dem. Jämför gran- och tallbarr 

med varandra, ser ni någon skillnad på dem? På förskolan kan vi sedan rita av barren 

eller kottarna.  

Urskilja och teknikvandring 

● Ta med en träplanka till skogen och jämför den med tallen. Ser ni någon likhet mellan 

tallen och träplankan? Diskutera hur tallens stam kan bli plankor. 

Uppföljning 

● Ta med träplankan när ni promenerar tillbaka till förskolan från skogen, jämför och se 

om ni ser något som är gjort av trä (hus, bänkar, trappor m.m.). Ni kanske kan stanna 

och undersöka om ni hittar något som är gjort av trä på en lekplats.  

 

Upplevelseaktivitet 

● Plocka tallbarr och känn på dem: är de vassa, mjuka? Hur smakar de? Hur ser de ut, 

vilken färg har barren? 

Plocka både tallbarr och granbarr och undersök skillnader: känn efter om de känns 

olika? Titta på storleken, är de lika långa, korta? Smaka på både tallbarr och 

granbarr, är det någon skillnad på smaken eller smakar de likadant? 

 

● Lukta på tallen och känn efter ifall det luktar något? Hur känns det om man klappar på 

tallens bark vasst, mjukt eller hårt? Fundera över vad man kan använda barken till. 

 

● Plocka några tallkottar och känn efter hur de känns om man håller i dem, vilken form 

har kotten? Är kotten rund eller oval, hård eller mjuk? Jämför tallkottar med 

grankottar: lukta på dem, har kottarna olika lukt eller luktar de likadant? Blunda och 

känn efter om ni känner någon skillnad på kottarna, kan ni veta vilken kotte som är 

tallkotten? Öppna kottarna och undersök dem. 
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Ekorren 

Till förskolläraren: När ni arbetar med ekorren kan ni använda följande material till en 

aktivitet. 

● Kamera för fotografering och dokumentation 

 

Fakta om ekorren 

Ekorren är ett litet djur som har mycket bra minne. Den tycker om att äta nötter, svampar och 

ägg, och fröer från till exempel gran- och tallkottar. Hela den varma delen av året: vår, 

sommar och höst springer ekorren runt och gömmer sin mat på flera olika ställen. Den kan till 

exempel gräva ner maten under marken eller gömma den i hålor i tallen. När det blir kallt och 

snö och svårare att hitta mat för ekorren, så kommer den ihåg sina gömda förråd och kan gå 

dit och hämta någon nöt eller några fröer. Ekorren är duktig på att klättra och hoppa mellan 

träd, den sover i bon som den har byggt av kvistar och isolerat med mossa (vad tror ni 

isolerat betyder?). Bboet hänger som en rund boll i trädet som ofta är en gran men kan 

också vara en tall.  

 

Reflektion - Samtala 

● Har ni sett en ekorre hoppa från gren till gren någon gång? Hur tror ni att det kan gå 

så bra? Tror ni att de ramlar någon gång? 

 

Aktiviteter 

Utforska och urskilja 

● Träna ert eget minne och se om det är lika bra som ekorrens: ta med några målade 

stenar ut i skogen och leta rätt på några olika bra gömställen. Nästa gång ni är där på 

utflykt får ni försöka hitta dem. Om ni inte har några målade stenar kan ni ta med 

några stenar från skogen till förskolan och måla dem. 

● Gå på upptäcktsfärd och se om ni hittar något som ni tror kan vara ett ekorrbo, om ni 

hittar någon ekorre, eller någon mat som ni tror att ekorren tycker om att äta. Ni 

kanske hittar en kotte som ekorren har ätit på? 

Dokumentera 

● Träna ert minne ännu mer genom att fotografera de olika sakerna som ni har tittat på i 

skogen. När ni kommer tillbaka till förskolan kan ni skriva ut och laminera två av varje 

bild. Då har ni ett Memory som ni kan spela och titta på för att komma ihåg vad ni 

gjorde ute i skogen.  
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Teknik 

● Försök att, likt ekorren bygga ett bo som ni kan använda. Antingen i skogen av 

naturmaterial, eller på förskolan av material som ni har där. Vad behöver man för att 

det inte ska blåsa in i boet eller för att det inte ska ramla isär? 

 

Upplevelseaktiviteter 

Har ni hittat något som ni tror att ekorren tycker om att äta? Kanske någon kotte, nöt eller 

svamp?  

● Titta på föremålet: Utforska form, färg och eventuella olika delar. 

● Känn på föremålet: Hur känns det? är det mjukt eller hårt? strävt eller lent? taggigt 

eller skönt mot handen? 

● Lukta på föremålet: Hur luktar det? Om ni har hittat flera, luktar de olika? 
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Myran 

Till förskolläraren: När ni arbetar med myran kan följande material vara lämpligt till en 

aktivitet. 

● Luppar för att titta på myrans anatomi 

● Något sött att mata myran med, till exempel sockerbit eller banan 

 

Fakta om myran 

Myror är starka! De lyfter saker som är mycket större och tyngre än dem själva. De bygger 

sina bon, myrstackar, av mestadels tallbarr, ofta intill en tall. Det finns väldigt många olika 

myrarter (86 olika arter i Sverige). Till exempel svartmyra, rödmyra och hästmyra. Chef för 

stacken är drottningen, en myra som kan bli mer än tio år, medan de flesta arbetarmyrorna 

lever i ungefär 3-4 månader. Myror brukar äta insekter och avföring från bladlöss, och de är 

mycket förtjusta i sötsaker, några arter äter trä. Myrorna har bra luktsinne, de kan 

kommunicera med varandra med hjälp av doft. De sänder ut olika dofter från sin bakdel om 

de vill berätta något för de andra myrorna från sin stack. Till exempel har de en doft de 

sänder ut om de stöter på något farligt, och en doft de sänder ut om de hittar något som de 

tycker är gott att äta, och vill ha hjälp att bära det till stacken. Myrorna som bor i en myrstack 

delar en och samma doft för att de ska känna igen varandra. 

 

Reflektion - Samtala 

Fysikaliska fenomen 

● Tänk på hur starka myror är. Vad skulle ni lyfta som skulle vara lika stort som ett 

tallbarr är för en myra? se om ni kan hitta någonting runt omkring er som är så stort.  

Samband 

● Hur är myrstacken uppbyggd och varför tror ni myrorna har byggt den just vid tallen? 

Teknik 

● Vad kan ni se för skillnad på en myrstack och våra hus? hur tror ni att myrstackarna 

är uppbyggda?  

Uppföljning  

● På youtube, genom sökning på “giant ant hill excavated” så kan man se en film där 

forskare häller ner cement i en övergiven myrkoloni under jorden. De gräver sedan 

fram den stelnade cementen och får se hur myrorna har konstruerat sitt samhälle, 

med olika gångar och rum. Videon är ungefär tre minuter lång. 
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Aktiviteter. 

Urskilja, utforska och dokumentera 

● Försök att fånga en myra och lägg den i en lupp så att ni kan titta på den på nära håll. 

Studera hur myrans kropp ser ut och se om ni kan räkna myrans ben. 

● Ta med kottar och tallbarr från skogen tillbaka till förskolan. Titta på en närbild av en 

myra och försök rita hur den ser ut, ni kan också bygga myror av materialet som ni 

tagit med från skogen. 

  

Utforska, kemiska processer 

● Mata myrorna med till exempel en sockerbit eller en bit banan som ni har med från 

förskolan, och se om det händer något med myrorna i stacken. 

Teknik, utforska 

● Myrorna bygger sina myrstackar själva, hur gör ni om ni ska bygga en koja? Vi 

kanske kan bygga en koja tillsammans? Myrorna bor också väldigt många 

tillsammans. Hur bor vi människor?  

 

Upplevelseaktiviteter 

Håll handen en liten bit ovanför myrstacken, ganska nära, och se om det händer något. 

● Hur känns det: Känner ni någonting i handen? Är det något som händer? 

● Hur luktar det: Lukta på handen. Luktar den något speciellt?  
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Älgen 

Till förskolläraren: När ni arbetar med älgen behöver ni följande material till en aktivitet. 

● Påsar att lägga kvistar och eventuellt sådant som älgen äter i. 

 

Fakta om älgen 

Älgen är världens största hjortdjur. Hanarna har stora horn som de fäller (vet ni vad fäller 

betyder?) varje vinter och på våren växer det ut nya horn. Älgar tycker bland annat om att äta 

blåbärsris, gräs, kvistar, skott (omogna kottar) från tallen och trattkantareller. Älgen idisslar, 

precis som kor. Det betyder att den tuggar maten flera gånger genom att stöta upp den och 

svälja maten på nytt flera gånger. En älg är tung, den kan väga 300-500 kilo, och älgen blir 

vanligtvis 10-20 år gammal. När älgens barn, eller kalv som det heter, föds lär den sig att gå 

redan samma dag. 

 

Reflektion – Samtala 

● Har någon av er sett en älg någon gång? Eller kanske ni har sett älghorn eller älgens 

bajs? 

● Är det någon av er som har något yngre syskon? hur lång tid tog det innan ert syskon 

lärde sig gå? 

● Är det någon som vet om människor använder älgen på något sätt? 

 

Sång 

Älgen - En sång som hjälper er att lära känna älgen lite bättre! Melodi: Sov du lilla videung. 

Älgen går med långa kliv, rakt igenom dungen. Många gånger i sitt liv, blir han kallad 

kungen. Han har 4 långa ben och en mule som är len. Horn på huvet bär han, 

skogens konung är han.  

 

Reflektionsfrågor efter sången 

Vad är en mule? titta på bilden av älgen och se om ni ser vad det kan vara. Hur tror ni det 

känns att ha så många och långa ben? Vad tror ni det betyder att vara skogens konung? 

 

Aktiviteter 

Urskilja, utforska 

● Gå på matjakt och försök hitta någonting som ni tror att älgen skulle vilja äta.  

      Känn och lukta på det som ni har hittat, vad är det för något?  
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Dokumentera 

● Plocka kvistar som ligger på marken och ta med från skogen tillbaka till förskolan. 

Tillbaka på förskolan kan ni använda kvistarna till att göra älghorn, eller rita älghorn 

på kartong så att barnen kan ha dem på sig och känna hur det är att ha horn som 

älgen. 

● Plocka tallskott och ta hem till förskolan. Kanske ni kan äta dem i sallad, mycket 

nyttigt!  

 

Upplevelseaktiviteter 

Har ni hittat något som ni tror att älgen tycker om att äta? 

● Hur ser det ni har hittat ut: vad har det för färg? vad har det för form? ser det gott ut? 

● Hur känns det: känn och kläm på det ni har hittat, hur känns det? 

● Hur luktar det: lukta på det ni har hittat, hur luktar det?  
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Trattkantarell 

Till förskolläraren: När ni arbetar med trattkantarellen behöver ni material till några 

aktiviteter. 

● En vit duk till att dissekera svampen på 

● Påsar att lägga svampen i  

● Luppar eller förstoringsglas till att titta på svampen 

● En kamera för dokumentation 

 

Fakta om trattkantarell 

Trattkantarellen är älgarnas favoritsvamp att äta, medan tordyveln gärna bor i 

trattkantarellen. Trattkantarellerna växer i skogen bland både granar och tallar. Det är inte 

bara älgen utan också många människor som tycker det är gott att äta trattkantareller. Hittar 

man en trattkantarell eller trattis som vissa brukar kalla den, så hittar man ofta flera på 

samma ställe. Trattkantarellen har en gul ihålig fot och en hatt som är gråbrun (vart tror ni 

hatten och foten sitter på en svamp? Ser de ut som människors fötter och hattar?). 

Trattkantarellen växer i skogen på hösten. 

 

Reflektion - samtala 

● Varför tror ni att svampen heter trattkantarell? Har ni varit ute i skogen med någon där 

hemma och plockat svamp någon gång? 

 

Sång 

Svampsången  

Trampa inte på svampen för där kan någon bo. Som ligger där och sover och vill ha 

lugn och ro.  

Trampa inte på svampen för den kan bli din mat. Men du kan ta hem den och steka 

den såklart.  

Vad betyder sången? Vad säger sången om svampen? Vilka tror ni kan bo i en 

svamp? Varför ska man inte trampa på svampar?  

 

Aktiviteter 

Dokumentation, utforska, urskilja 

● Gå på upptäcktsfärd bland blåbärsris och se om ni hittar några svampar. Det behöver 

inte vara trattkantareller.  

● Titta på svampen på nära håll, hur ser den ut? Lägg den i en lupp så kan ni titta på 

svampen riktigt nära. 
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● Lägg svamparna på en vit duk, bryt itu den försiktigt och se vad som kryper ut. 

● Ta med svamparna till förskolan så att ni kan rita av dem om ni vill.  

● Fotografera olika svampar och gör ett svampkollage. 

 

Upplevelseaktiviteter 

● Hur ser en fot ut på en svamp, ser den ut som våra fötter? hur ser svampens hatt ut, 

ser den ut som en hatt som man har på sig? vilken/vilka färger har svampen? 

● Hur känns foten på svampen, hur känns hatten, känn och kläm, är svampen mjuk, 

hård? 

● Hur luktar svampen, luktar olika svampar olika eller luktar de likadant? 
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Tordyveln 

Till förskolläraren: När ni arbetar med tordyveln kan följande material behövas till några 

aktiviteter. 

● Luppar så att ni kan titta på tordyvlar på nära håll 

● Ett tjockt rep till klättring 

● En kamera för dokumentation 

 

Fakta om tordyveln 

Tordyveln är en insekt som har sex ben och ett hårt svart skal. Tordyveln äter älgens bajs 

och komockor (vad är det?), den lägger även sina ägg i bajset och gräver sig ner för att 

skydda sig mot fåglar och andra farliga djur så att de inte blir uppätna. Kvalster är ett litet 

småkryp som ofta sätter sig på tordyvlarnas mage och förflyttar sig så, som om det vore en 

buss som de åkte med i. Det tar ett år för tordyvlarna att bli vuxna och när de har blivit vuxna 

har de bara några veckor kvar att leva innan de dör. Om man håller i en tordyvel så kan man 

se att deras mage skimrar i en blålila färg, och man kan höra att den ger ifrån sig ett 

knarrande ljud. Kom så går vi och ser efter om vi kan hitta några tordyvlar. Ta med er en lupp 

så att ni får möjlighet att se hur en tordyvel ser ut på nära håll om ni hittar någon. 

 

 Reflektion - samtala 

● Hur tror ni att det är att bara äta bajs? vad är det i bajs som kan vara nyttigt?  

● Varför tror ni att tordyvlarnas magar skimrar som den gör? hur ser något ut som 

skimrar?  

● Vad tror ni att tordyvlarna tycker om att ha kvalster på magen som åker ”snålskjuts”?  

 

Aktiviteter 

Utforska 

● Balansera på något, till exempel en pinne och låtsas vara en tordyvel som balanserar 

på ett grässtrå. Är det lätt eller svårt? 

 

Upptäcka, dokumentera, urskilja 

● Se efter om ni kan hitta spillningar från några olika djur, och fotografera det ni hittar. 

(vad är en spillning?) 
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Utforska 

● Prova på att klättra som en tordyvel: ta med ett tjockt rep till skogen och klättra upp 

och ner för en kulle med hjälp av repet som en vuxen sätter fast i ett träd på toppen 

av kullen. Det är viktigt att man sätter fast repet ordentligt.  

 

Upplevelseaktiviteter 

● Titta på tordyveln i en lupp eller med förstoringsglas. Vad har den för färg, hur ser 

magen ut, hur ser benen ut? 

● Hur känns en tordyvel när ni har den i handen? 
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Tack för visat intresse! 

Hoppas att det här inspirationshäftet har gett både dig och barnen en god lärosituation i 

arbetet med naturvetenskap. Vi som har utformat häftet ser en möjlighet att fortsätta på 

temat som vi har startat, genom att skapa flera mindre samhällen i den svenska skogen. 

Som man kan arbeta med i förskolan och ta till hjälp för att uppfylla några av strävansmålen 

som står i läroplanen.  

 

Med vänliga hälsningar 

Sandra och Julia 


