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Abstract 
The purpose of this study is to investigate toddlers’ responses when they are 
listening to a biology story with special focus on ants. The method used was 
a teaching attempt that was supplemented by a video recording of the activi-
ty. Four children in the age of about three years participated.  The analysis 
was conducted based on a phenomenological approach. The results show that 
children's interest in ants during the storytelling activities varied over time. 
All the children showed interest at some parts during the activities. They 
showed this affective response through facial expressions, being focused, 
listening and being active. It seemed as if the pictures that were shown during 
the storytelling were of importance. To be able to be active was another 
factor identified having an impact on the outcome. Finally, some of the 
content in the story that surprised the children also seemed to have an effect. 

Keywords: ants,biology, preschool, storytelling, toddlers 
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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att se vilken respons små barn visar när de får 
en saga berättad för sig i ämnet biologi med inriktning på myran. Metoden 
som användes var ett undervisningsförsök, som kompletterades med en 
videoinspelning av aktiviteten. Fyra barn i treårsåldern deltog. En fenomeno-
logisk ansats användes för att analysera data. Resultatet visar att barnens 
intresse för myror varierade under sagoberättandet. Samtliga barn visade 
intresse under vissa delar av aktiviteterna. De visade sitt intresse genom olika 
ansiktsuttryck, genom att vara fokuserade, lyssnade och var aktiva. Det 
verkade som att bilderna som visades under sagoberättandet var betydelse-
fulla. Möjligheten att få vara aktiv var en annan viktig faktor. Det verkade 
även som om delar av innehållet i sagan som skapade förvåning påverkade 
barnen. 

Nyckelord: biologi, förskolan, myror, sagoberättande, små barn  
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1 INLEDNING 

“Titta mamma en mula!!” Utbrister min då 1 ½ åriga dotter glatt och pekar på 
marken, där det kryper iväg en liten myra och letar efter något. Glädjen i 
hennes ögon över den lilla upptäckten gör mig som mamma och blivande 
förskollärare lika glad som hon är med den upptäckten. 

I förskolans läroplan (Skolverket, rev. 2016) står det att vi förskollärare ska ta 
till vara på den vetgirighet som barn har och deras vilja/lust att lära samt att 
stärka barnens tillit till sin egen förmåga. Att göra barn intresserade av 
naturvetenskap tidigt är något som ingår i vårt uppdrag som förskollärare, det 
som så mycket annat. Det står även i läroplanen att förskolan ska sträva efter 
att varje barn lär sig att visa respekt för allt levande och omsorg för sin 
närmiljö. Vidare står det i läroplanen att förskolan ska ha som mål att alla 
barn utvecklar både intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och 
utveckla sina kunskaper om djur och växter. Det står att förskolan skall vara 
öppen för att varje barn ska ges möjlighet till att bilda sig sina egna uppfatt-
ningar och göra sina egna val utifrån de egna förutsättningarna. En delaktig-
het och en tilltro till sin egen förmåga ska på så vis både grundläggas och ges 
förmågan till att växa. I förskolans läroplan kan man även läsa att förskolan 
ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara såväl 
rolig, trygg och lärorik för alla de barn som deltar (Skolverket, rev.2016). 

Barn bör få lyssna på när någon läser högt ur en bok, det är något som de bör 
lära sig. Förskolan ska erbjuda högläsning för alla barn i verksamheten. Det 
handlar om att göra barnen uppmärksamma på bokens innehåll, till exempel 
genom boksamtal. På så vis blir högläsningen till ett samspel istället för en 
envägskommunikation som det lätt kan bli om barnen inte blir involverade 
(Sheridan et al., 2011). I svensk förskola har fantasi och användandet av 
berättelser varit och är fortfarande centrala och ofta motiverade som något 
bra för barns språkutveckling. Vilka sorters historier som läses för förskole-
barn varierar från realistiska berättelser till klassiska berättelser om till 
exempel tomtar och troll (Björklund, Nilsen & Pramling-Samuelsson, 2016). 
 
Man brukar ofta säga att små barn är nyfikna och det är lätt att tänka att en 
sådan reaktion som min dotter hade när hon såg en myra är vanlig, det vill 
säga, positiv och nyfiken. Leicht Madsen (1999) visar på andra reaktioner 
utifrån forskning (även om den inte är omfattande) väcktes min nyfikenhet på 
hur det egentligen är bland små barn och hur man skulle kunna väcka och 
stimulera nyfikenhet och kanske motverka eventuell rädsla genom att göra 
upptäckter om myran via en saga. 
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Varför använda sig av just en saga som metod för att kommunicera med 
barnen? Högläsning/sagostunder är en aktivitet som barn bör få ta del av. 
Barnen får genom högläsningen tillgång till både konkreta ord samt föremål, 
handlingar, egenskaper med mera. För att läsandet ska bli en ömsesidig 
aktivitet krävs det att den vuxne är lyhörd och anpassar sättet som den läser 
på för barnen som lyssnar på sagan, så att sagan blir begriplig för just dem 
(Sheridan, Pramling-Samuelsson & Johansson, 2011). Det har gjort att den 
här studien skall genomföras med hjälp av en saga, det är alltså ett aktivt val 
som gjorts.  



Kan en saga göra små barn intresserade av myror?  Klara Swanö 

3 

 

1.1 Syfte 
Studiens syfte är att öka kunskapen om hur sagor kan användas som under-
visningsmetod för att öka små barns intresse för myror.  

1.2 Frågeställningar 

• Hur reagerade barnen under sagostunden? 
• Hur varierade barnens intresse för sagan och sagostunden? 
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2 FORSKNINGSGENOMGÅNG 

Berättande kan aldrig bli en större del av lektionerna än det faktiska innehål-
let, till exempel naturvetenskapen, i sig men en lärare ska kunna använda sig 
av flera olika metoder för att få sina elever att förstå ämnet. Om berättande är 
en sådan teknik som kan motivera eleverna till lärande är det naturligtvis ett 
redskap som bör användas. Målet är motiverade elever som är vetgiriga och 
engagerade (Rowcliff, 2004).  

Att läsa är något som ofta uppmanar till känslor av empati, spänning eller 
fantasi. Läsningen kan användas som en metod för att ta reda på mer saker 
om ett ämne som man är nyfiken på eller bara vill veta mera om. Det är 
ovanligt att förskolor läser ur faktaböcker för barnen, det kan bero på att 
pedagogerna anser att högläsningen ska vara något som är fyllt av fantasi och 
sagor. Medan en annan aspekt är att det inte heller finns lika många fakta-
böcker som sagoböcker tillgängliga. Fakta kring ett ämne söks nuförtiden 
mer på andra ställen än just i böcker, exempel på det kan vara datorer, filmer 
med mera (Åman, 2010). Barn idag inte är lika uthålliga som förr, i den 
meningen att de inte kan sitta still lika lätt och bara lyssna på en text utan 
bilder. Barnen har blivit mer beroende av att få se bilder i samband med 
lässtunden. Det är alltså lättare att berätta en saga med bilder för att på så vis 
nå fram till barnen på ett helt annat sätt, än om det bara läses en text utan 
bilder (Johanson, 2002). 

För att skapa en kunskapsbas om olika djur hos barn, bör man alltid börja 
med att undersöka olika varför-frågor om det utvalda djuret, för att sedan leta 
reda på olika fakta om djuret i fråga. Barn skapar sin kunskap om naturveten-
skap genom att lära tillsammans och uppleva olika naturvetenskapliga feno-
men (Caiman & Lundegård, 2015). 

Enligt Leicht Madsen (1999) finns det få studier som har undersökt vilken 
typ av känslor barn har för djur och hur det präglar deras bild av naturen. I de 
få studier som finns har det dock framkommit att många barn är rädda för 
spindlar, särskilt flickor tycker att de är äckliga och tänker på dessa som 
farliga. I en annan undersökning var förutom spindlar även myggor, skalbag-
gar och bin impopulära djur. Barnen talade om dessa som äckliga, fula och 
otäcka. Leicht Madsen (1999) menar att en förklaring av barnens uppfatt-
ningar om djuren som spelar in. Några exempel på det kan vara vuxnas 
reaktioner, från böcker eller TV-program.  
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Folke-Fichtelius (1995) anser att de yngsta barnen (upp till 2–3 års ålder) 
uppfattar djur som leksaker. Barn förstår inte att det är levande varelser och 
ser dem heller inte som farliga eller äckliga. Detta stämmer inte med vad som 
framkom i Leicht Madsens forskning (1999). Å andra sidan framgår inte hur 
gamla barnen i dessa studier var.  
 
De vuxnas attityd spelar stor roll, om pedagoger visar en nyfikenhet inför 
djur och natur så smittar det av sig på barnen som då blir mer nyfikna och vill 
utforska det de ser. Barn som är ovana djur/småkryp tycker ofta att de är 
äckliga och att de ska dödas. Skogen i deras ögon är något som är både 
främmande och skrämmande. Om barnen vänjer sig med att vara ute, desto 
mindre har de att vara rädda för när de väl är ute i naturen (Helldén, Jonsson, 
Karlefors & Vikström, 2010). 
 
Det handlar inte bara om att undersöka om barnen är intresserade. Det hand-
lar också om att ta reda på om de till exempel anser att småkryp, i det här 
fallet myror, är något som är otäckt eller farligt. I tidigare studier har forskare 
kommit fram till just det att många barn finner småkryp äckliga, otäcka eller 
farliga. Ett exempel på det är Leicht Madsen (1999).  
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3 TEORI 

I föreliggande studie kommer utgångspunkten att vara i det sociokulturella 
perspektivet. Detta görs för att sagostunden är en aktivitet där det är fyra barn 
utvalda av en grupp på totalt fjorton barn. De fyra barnen ska tillsammans få 
erövra ny information om myran, genom att få delta i en sagostund. De har 
varandra som stöd och trygghet i undervisingsförsökets båda dagar.  

Vygotskij menade att för att vi människor måste använda oss av redskap för 
att kunna kommunicera och tänka. Han skiljer på två olika sorters redskap: 
psykologiska och fysiska. De fysiska redskapen, föremål skapade av männi-
skan, kan även kallas för artefakter. Ett psykologiskt redskap är sådant som vi 
använder för att kunna kommunicera och tänka med, till exempel språk. 
Vygotskij menade med detta att vi på samma sätt som vi använder oss av en 
kratta för att bearbeta jorden, så använder vi oss av språk och begrepp när vi 
kommunicerar, tänker och agerar ute i världen (Säljö, 2011). 

De fysiska redskap som användes vid det här undervisningsförsöket är sagan 
och bilderna. Sagan var utskriven på vanligt papper, medans bilderna var 
inplastade för att barnen skulle kunna titta på dem själva. De psykologiska 
redskapen som användes i undervisningsförsöket var språket, men även 
blickar, gester och hörseln alltså att barnen lyssnade på berättelsen men även 
att jag lyssnade på barnens kommentarer och diskussioner inte bara med mig 
utan även med varandra. 

Kommunikation är viktigt inom det sociokulturella perspektivet. Språket 
anses vara ett kollektivt redskap där viktiga delar av samhälleliga erfarenhet-
er finns representerade. Vygotskij menade också att människors tänkande 
formas i stor utsträckning genom olika kommunikativa och språkliga aktivi-
teter. Vygotskij var inspirerad av Marx och hans tankar, så även tankarna om 
hur ett samhälleligt medvetande som spelar en stor roll för individernas 
lärande och utveckling (Säljö, 2011). 

Ett av Vygotskijs mest kända begrepp, den proximala utvecklingszonen, 
handlar om de resurser som vi har och hur vi i interaktion med nya människor 
utbyter kunskaper med varandra. Utvecklingszonen är avståndet mellan det 
som barnet kan klara av på egen hand, utan ett stöd ifrån andra och det barnet 
sedan förmår att göra med stöd av andra människor. Det stödet som den 
vuxne ger barnet/barnen kan även kallas för scafollding eller scaffolds. Det 
innebär att läraren stöttar eleven i vad det är som ska studeras och hur man 
strukturerar upp problemet (Säljö, 2011).  
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Efter att undervisningsförsöket var genomfört så kunde man tydligt se hur 
barnen använt sig av den proximala utvecklingszonen. De ville få med 
varandra i lärandet om myran, och barnen engagerade varandra i diskussioner 
och genom att tillsammans undersöka de olika bilderna. De använde sig av 
stödet från oss båda vuxna som fanns i rummet vid undervisningsförsökets 
gång.   
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4 METOD 

4.1 Urval 
I min studie valde jag att använda en förskola där jag vet att det finns tre 
avdelningar för barn mellan ett till tre år. Urvalet var målinriktat då jag valde 
ut vilka individer som skulle ingå i min studie, individer som är relevanta för 
studien och forskningsfrågan. Urvalet är således strategiskt och ändamålsen-
ligt (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

I barngruppen på fjorton barn valde pedagogerna och jag valde ut en grupp på 
fyra barn, som är de äldsta i gruppen och troligen de som kunde ha mest 
intresse för en sådan aktivitet som jag skulle genomföra. Vilka barn som 
skulle medverka valdes också med tanke på hur verbala de var, men det var 
inget avgörande för att de skulle få vara med i gruppen, då barn ofta kommu-
nicerar på fler sätt än med ord. Tanken var att ha fem barn med i studien, men 
på grund av icke ifylld samtyckesblankett blev det bara fyra. De deltagande 
barnen skulle alla snart fylla tre år. De fyra barnen medverkande båda dagar-
na då aktiviteterna genomfördes. Namnen som nämns i kommande text är 
fingerade och hädanefter benämns barnen som Alice, Livia, Yoel och Selma. 

4.2 Datainsamlingsmetod 
Den datainsamlingsmetod som användes för den här studien var undervis-
ningsförsök. Ett undervisningsförsök är när en aktivitet eller ett arbete i ett 
ämne/tema genomförs och det sker en utvärdering av vad som hänt (Johans-
son & Svedner, 2004). Ett undervisningsförsök kan liknas med ett experiment 
men det är inte genomfört med lika stor noggrannhet. Ett undervisningsför-
sök behöver heller inte upprepas vid flera tillfällen för att säkerställa resulta-
tet. Efter ett undervisningsförsök så bör man ha en utvärdering (Johansson & 
Svedner, 2004).  

Undervisningsförsöket dokumenterades med videoinspelning. 

Videoinspelning bör inte användas om man kan få samma resultat genom en 
annan metod, exempelvis ljudupptagning, intervjuer eller enkäter (Veten-
skapsrådet, 2017). Eftersom studien genomfördes med små barn som kanske 
inte skulle kommunicera med ord så valde jag ändå att använda mig av 
videoinspelning för att kunna tyda allt som barnen kommunicerade på alla 
olika sätt.  
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4.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Trots att sagan och bilderna som användes i undervisningsförsöket finns 
bifogade i detta arbete är det inte säkert att resultatet skulle bli detsamma om 
någon annan genomför samma aktivitet. Tydligheten är inte något som enbart 
gäller här i slutet av studien utan är något som skall fortlöpa genom hela det 
pågående arbetet (Kvale, 1997). Sagan och bilderna som användes finns 
därför som bilaga i detta arbete. Validiteten kan inte ges till hundra procent 
då det medverkade små barn i studien och man kan aldrig räkna med att de 
gör exakt samma sak igen. 

Reliabiliteten påverkas bland annat av att jag ensam analyserar resultatet. 
Min närvaro bland barnen påverkar deras sätt att reagera även om jag försö-
ker hålla låg profil för att påverka så lite som möjligt, denna aspekt måste 
ändå beaktas (Kvale, 1997). 

Att använda sig av en saga för att undersöka barns intresse för myror är något 
som fler kanske kan tänka sig att prova efter att ha läst föreliggande studie 
(Kvale, 1997). Barngruppen i föreliggande studie kan inte tas för representan-
ter för alla barn, en annan grupp barn skulle säkerligen reagera på annat sätt. 
För att bredda studiens resultat skulle man kunna utöka till fler undersök-
ningsgrupper. 

4.4 Genomförande 
Kontakt togs med förskolechef samt personal varefter information och 
samtyckesblanketter lämnades ut till vårdnadshavare.  

Undervisningsförsöket genomfördes två gånger, två dagar i rad. Nedan 
redovisas varje dag för sig. Vid båda tillfällena hjälpte en av pedagogerna till 
med att filma barnen medan jag läste sagan. En annan pedagog var närva-
rande så att barnen skulle känna trygga med situationen. Tillvägagångssättet 
var detsamma vid båda tillfällena, med skillnaden att vid den andra dagens 
början ställdes frågan till barnen om de kom ihåg vad vi hade gjort dagen 
före. 

Först visas en bild på en myra för barnen och frågan ställs om de sett en myra 
någon gång. Därefter fortsätter sagan med att berätta om hur hög en myrstack 
är. En ny bild lades fram på golvet och frågan ”Ska vi räkna hur många ben 
myran har?” ställdes. Vi räknade benen tillsammans. Därefter lästes den del 
av sagan som beskriver hur många delar en myras kropp består av. Sagoläs-
ningen fortsätter och övriga bilder visas för barnen. Vi diskuterar tillsammans 
om bilderna och myrans egenskaper. Barnen visar speciellt intresse för 
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bilderna vilket gör att samma bild kan diskuteras flera gånger. Aktiviteten 
avslutades med att vi pratade om hur starka myror är. 

4.5 Analys 
Det videofilmade materialet sågs igenom i sin helhet två gånger innan arbetet 
med transkriberingen började. Det material som transkriberades var sådant 
som jag ansåg ha relevans för resultatet i studien. Icke relevanta samt ohör-
bara kommentarer, pauser och harklingar uteslöts. 

Dahlgren och Johanssons (2015) 7-stegsmodell användes som underlag för 
analysen och följdes till stor del. Följande sju steg ingår i modellen: 

1. Att bekanta sig med materialet 
2. Kondensation 
3. Jämförelse 
4. Gruppering 
5. Artikulera kategorierna 
6. Namnge kategorierna 
7. Kontrastiv fas 

Genom att titta på filmerna upprepade gånger bekantade jag mig med materi-
alet. Därefter antecknade jag de reaktioner, händelser, kommentarer mm. som 
jag ansåg ha relevans för mitt resultat, materialet kondenserades på så vis. 
För att få till en bra gruppering jämförde jag materialet. De olika gruppering-
arna sorterades och namngavs. Därefter kontrollerade jag att allt material 
fanns i rätt kategori. För att skapa de olika kategorierna användes en slags 
klipp och klistrametod, för att på ett smidigt sätt kunna flytta materialet 
mellan kategorierna tills allt hamnat på sin rätta plats. 

4.6 Etiska aspekter 
Varje metod har sina begränsningar och etiska hållpunkter, den som sysslar 
med intervjuer, observationer eller experiment måste ha informerat om ett 
samtycke. Om det gäller barn under 15 år ska det vara ett skriftligt samtycke 
underskrivet av båda vårdnadshavarna (Löfdahl, 2014). Skriftliga samtycken 
samlades därför in från samtliga pedagoger och vårdnadshavare innan aktivi-
teterna utfördes. Både förskolechef och pedagoger ställde sig positiva till 
undersökningen. 

För att uppfylla anonymitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017) är inte förskolan 
där studien genomfördes namngiven, ingen av deltagarna är heller namn-
givna. 
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Det är av stor vikt att hålla min forskning bara för mig som forskare, och om 
man varit ute och observerat i en barngrupp och en pedagog till exempel ber 
om ett utlåtande om ett visst barn ska man som forskare hänvisa till nyttjan-
dekravet. Det innebär att min data enbart får användas i den studien (Löfdahl, 
2014).  

Det material som forskaren eller forskargruppen samlar in är inte deras 
privata egendom som de kan behandla och göra som de vill med. Utan det 
ska både förvaras och arkiveras så som den myndighet som forskningen 
bedrivs i har bestämt (Vetenskapsrådet, 2017). När man använder sig av 
videofilmning så gäller det att den sker på ett respektfullt och ansvarsfullt 
sätt. Det ska även samlas in skriftligt samtycke från deltagarna är de under 
femton år är det båda vårdnadshavarna som skall skriva på. Innan mitt 
undervisningsförsök kunde genomföras så fick jag in blanketten underskriven 
av båda vårdnadshavarna. Vid informationen ska det framgå vad inspelning-
en ska användas till och om materialet kommer att förstöras eller inte (Veten-
skapsrådet, 2017).  I bilagorna finns det brev som jag lämnade ut till samtliga 
vårdnadshavare. Vad det var som skulle undersökas hur det skulle undersö-
kas och att videofilmning skulle användas som datainsamlingsmetod men att 
materialet genast skulle raderas direkt efter transkriberingen. 
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5 RESULTAT 

Nedan redovisar jag på episoder från de två sagostunderna med de fyra 
barnen som är av relevans utifrån syftet och frågeställningarna. De fyra 
barnen har fått fingerade namn och kallas för Alice, Livia, Selma och Yoel. 

När jag i beskrivningen av episoderna skriver att barnen visade intresse har 
det tolkats genom ett visat intresse utifrån att de visade med sina ögon om de 
lyssnade eller inte. De visade också intresse genom att de tittade på mig för 
att se vad som skulle ske, eller vad som skulle sägas härnäst. De sökte ögon-
kontakt för att bekräfta det vi såg gemensamt på bilderna, och de sökte också 
av med ögonen och såg om alla kompisar var med och lyssnade på sagan.  

5.1 Första undervisningsförsöket 
I detta kapitel kommer resultatet från de båda undervisningsförsöken present-
eras. Kategorier har skapats utifrån forskningsfrågorna. För att förenkla det 
hela så börjar redovisningen med första undervisningsförsöket. 

5.1.1 Hur barnen deltog 

Jag börjar med att visa en bild på en myra för barnen och frågar om de sett en 
myra någon gång. Alice skakar nekande på huvudet. 

Jag berättade att en myrstack är ungefär lika stora som dem när de står upp. 
Selma svarade med ett mm, som jag tolkar som att hon är intresserad. 

Jag lade ned en ny bild av en myra på golvet och frågade om vi skulle räkna 
hur många ben myran har. Yoel blev nyfiken när det hände något praktiskt, 
som när vi räknade myrans ben. Vi räknade benen tillsammans och kom fram 
till att myran har sex ben och att vi människor har två stycken. 

Alice visade då med sina fingrar hur många ben myran har. Yoel berättade 
ivrigt för pedagogen hur många ben myran har. 

Sedan kom jag till den delen i sagan när jag berättade att myran har tre olika 
delar: huvud, mellankropp och rumpan. Att myrans mage sitter i rumpan 
tyckte alla fyra barnen var jättetokigt. 

Yoel pekade sedan på myrans rumpa på bilden igen. 

Alice observerade noga bilden som visar myrdrottningen. 
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Yoel pekade på bilden och fick syn på drottningens vingar, sedan tittade han 
på mig för att sedan härma hur den flög i luften med sina armar. 

Livias uppmärksamhet var nu tillbaka på det som händer kring berättandet 
om myror. 

5.1.2 Samtal under aktiviteten 

Jag lägger fram en ny bild, den här visar en myrdrottning. 

Selma: Titta däj! En muja! 

Jag: Ja titta, det var en drottningmyra. 

Selma: Drottnin?! 

Yoel tar upp bilden på myran. 

Yoel: Tittadäjåsså! 

Jag tar upp bilden på myrdrottningen och visar den för Livia som härmar mig 
och säger: 

Livia: Myjdjottning. 

Yoel: Rumpa?  

Han tyckte det var konstigt att myran hade magen i rumpan. Livia och Yoel 
börjar att prata med varandra om myrorna. Livia pekar på en bild.  

Livia: Titta däj!  

Yoel: Wow! 

Jag: Myran är jättestark. Om vi var lika starka som myran så 
skulle vi kunna lyfta en hel bil. 

Alice: Pappas bil! 

Jag: Pappas bil, ja då skulle du kunna lyfta pappas bil. 

Livia: Titta pappas bil?! 

Jag: Jag hade tyvärr ingen bild på pappas bil. Men jag har en 
bild på pappamyran. 

Livia har en bild i handen och pekar på den. 

Livia: Här va mej bild på pappa spinnel.  
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Jag: Ja var det mer pappa myra där på bilden? 

Livia: Jaa! Enmuja! 

5.1.3 Lyssnande och intresse 

Jag börjar läsa sagan och Alice och Selma lyssnar.  

Alice, Livia och Selma lyssnar och tittar på mig, de verkar intresserade. 

Livia och Yoel kryper runt i rummet. 

Livia berättar att hon hellre vill måla och Yoel är inte heller särskilt intresse-
rad av sagan. Att jag tolkar det som att Yoel är ointresserad beror på att han 
springer runt i rummet och verkar inte lyssna på sagan, han är inte med och 
tittar på bilden som visas i detta läge. 

Livia är inte intresserad och plockar med något annat, Selma tappar också 
intresset och går iväg. 

5.2 Andra undervisningsförsöket 
Här nedan följer utdrag ifrån det andra undervisningsförsöket, ett kortare mer 
intensivt möte med barnen. Sagan hade förkortats för att bibehålla barnens 
intresse genom hela undervisingsförsöket.  

5.2.1 Hur barnen deltog 

Vid den andra sagostunden var det första jag frågade barnen om de kom ihåg 
vad vi pratade om igår. Alice är snabb med att svara mujan! Var det den här, 
frågade jag och la fram en bild på golvet som barnen snabbt samlades kring. 
Selma tog den i handen och började genast räkna myrans ben precis som vi 
gjort dagen innan. 

 Jag berättade vidare och frågade om de kom ihåg hur stor en stack kunde bli, 
den kan ju bli lika stor som ni när ni står upp och så visade jag i luften med 
min hand. Alice ställde sig snabbt upp på knä och gjorde likadant med sin 
lilla hand. 

Selma försökte att få med Livia mer i sagostunden genom att hon kröp fram 
till henne på sina knän och visade en bild på myran. 

Jag berättade för barnen hur myrorna pratar med varandra jag tog mina 
händer och pekade med fingrarna och gjorde på så vis antenner på mig själv 
och sa ”beepbeep”.  Livia härmade mig på en gång, hon både gjorde och sade 
likadant. Selma och Alice tittade med stora ögon och tog på så vis in vad som 
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sker, den deltagande pedagogen härmade också, då hängde även Yoel på och 
gjorde likadant. 

Jag fortsatte att berätta för dem och när vi kom till myrans utveckling från 
ägg-larv-puppa-myra så tittade Yoel och Alice noga på bilden som jag 
visade. 

Jag avslutade med att prata om hur stark en myra är precis som jag gjort 
dagen innan. Barnen som nu alla fyra hade satt sig under en bänk visade 
samtidigt hur man är när man är stark genom att spänna sina armmuskler. Så 
som man brukar göra när man vill visa att man är stark. 

5.2.2 Samtal under aktiviteten 

 Vi pratar om myrans ben och jag frågade: ” hade den många ben?”  

                  Alice: Ja fula, titta fula, 1-2-3-4-5 tåj ha jag.  

                  Jag: Ja titta du har fem tår på foten.  

Yoel tog upp bilden och visade den för en pedagog som deltog och sade: 
”Titta muja!” 

Men när jag berättade att myran bor i skogen så härmade Livia och Selma 
efter på en gång och sa ”kogen”. Ja precis i en stack, svarade jag. Livia och 
Selma härmade även det ordet och härmade mig med att säga ”stack.”  

Selma räknade benen på myran, pekade på bilden och sade ”däj!” 

 

5.2.3 Lyssnade och Intresset 

 

Jag frågade dem om de kom ihåg var myran bodde någonstans. Alla barnen 
satt runt mig och lyssnade och funderade, men ingen svarade. 

Barnen visade tydligt att nu har vi lyssnat färdigt med att alla satte sig under 
en bänk och tittade på bilderna som jag hade med på myrorna. 

 

5.3 Fokus 
Barnens förmåga att fokusera på sagan och bilderna varierar under hela 
undervisningsförsöket. Tack vare att det fanns bilder så kunde barnens 
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intresse bibehållas genom hela berättelsen. Trots detta visade två av barnen 
ibland att de inte orkade koncentrera sig utan de kröp iväg flera gånger. De 
pratade om annat som att måla, bygga lego och vilket väder det var, vid ett 
tillfälle gick till och med ett av barnen ut från rummet en kort stund för att 
sedan återvända igen. Barnen som pratade om annat eller som ville gå 
iväg/krypa runt fick göra det, det var i det här undervisningsförsöket inte av 
större vikt att alla barnen skulle sitta helt stilla. Det var hur de ville vara 
delaktiga eller hur de tog emot informationen/sagan som var det viktiga i det 
här undervisningsförsöket. 

5.4 Tidigare erfarenheter 
Barnen verkar ha olika erfarenheter av att lyssna på sagor. Det märks också 
tydligt på barnens reaktioner att de inte är vana vid samlingssituationer. Detta 
visar sig genom att barnen pratar i munnen på varandra och har svårigheter 
med att vänta på sin tur. Samt att sitta ned och lyssna på när sagan berättas, 
de är inte vana vid situationen över lag. Andra dagen var bättre än första för 
det kändes som de visste lite mer vad som väntade och vid det andra under-
visningsförsöket vara alla barnen lite mer aktiva under sagans gång. Då visste 
även jag hur sagan skulle läsas upp för att barnen ska hänga med så bra som 
möjligt. Som nämndes ovan så var det inte det viktigaste att barnen satt stilla 
under sagan. Dock påverkades de barn som ville sitta stilla och lyssna, av de 
kompisar som rörde sig runt i rummet. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 
Jag tycker inte man kan påstå att barnen var enbart intresserade eller ointres-
serade, detta pendlade snarare fram och tillbaka. Ena stunden kunde barnen 
stå och titta på en bild och räkna myrans alla ben för att i nästa stund springa 
ut i hallen och springa av sig lite där. Förklaringen till detta är inte enkel. Det 
kan bero på flera faktorer, till exempel små barns förmåga att fokusera. Detta 
kan även bero på barnens vana eller ovana att delta i en sagostund. Sheridan, 
Pramling-Samuelsson och Johansson (2011) menade att barn bör få lyssna på 
när någon läser högt ur en barnbok. 

Sheridan et al (2011) menade även att ömsesidigheten i en lässtund är viktig 
och för att få en sådan så krävs det en lyhörd vuxen. Den vuxne anpassar sitt 
läsande till barnet/barnen som lyssnar. 

Att försöka göra högläsningen till en form av samspel istället för en envägs-
kommunikation (Sheridan et al, 2011), är något som jag verkligen försökte 
tänka på. Att engagera och involvera alla barnen i sagostunden inkluderar 
dem så det blir ett vi-tänk helt igenom och inte läsare/lyssnare-tänk. 

För att lättare få med mig barnen i sagoberättandet så valde jag att ha med 
bilder som visades samtidigt. Det gjorde jag för att som Johansson (2002) 
skriver, barn idag är mer beroende av att få se på bilder till den text som de 
lyssnar på. Genom att komplettera en saga med bilder så når man fram till 
barnen på ett helt annat sätt, än det hade gjort om de bara fått höra en saga 
utan bilder. 

Jag märkte inte av någon som helst respons på myror hos något av barnen 
som visade att de tyckte att myrorna var äckliga eller farliga som Leicht 
Madsen (1999) beskriver. Något som är värt att fundera på är om barnen hade 
reagerat annorlunda om vi hade tittat på riktiga myror i skogen.  

För att barn ska kunna skapa en egen kunskapsbas om olika djur så får de leta 
reda på olika fakta om djuret i fråga tillsammans med en pedagog. Barn 
skapar sin kunskap om naturvetenskap genom att lära tillsammans och 
uppleva olika naturvetenskapliga fenomen (Caiman och Lundegård, 2015). 
Genom att barnen fick höra sagan om myran så har de ökat på sin kunskaps-
bas om just myror och de kan sedan lära de andra kompisarna som inte var 
med, om det de lärt sig på sagostunden. 
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Efter att undervisningsförsöket var genomfört så lämnade jag kvar bilderna 
hos barnen så att de kunde bearbeta händelsen efteråt. De fyra barn som var 
med i undervisningsförsöket, berättade för de andra barnen om sina nya 
kunskaper om myror. Det blev på så vis ytterligare ett led i lärandet och ett 
steg till i den proximala utvecklingszonen. De vuxna fanns även med och 
hjälpte barnen med att tillgodose deras vetgirighet kring ämnet: myror.  

6.2 Metoddiskussion 
Jag hade med en saga som jag själv hade skrivit, som jag läste för barnen, jag 
hade även med utskrivna och inplastade bilder på myror i olika situationer 
och händelser. Anledningen till att jag skrev min egen saga var för att jag 
ville ha en så sanningsenlig saga som möjligt. Jag lyckades inte hitta någon 
som dessutom var anpassad för små barn så jag bestämde mig för att skriva 
en egen. Jag funderade på vad jag ville ha med, alltså vilka fakta om myran 
som min saga skulle innehålla. Jag funderade även på hur man skulle skriva 
för att fånga barnen med sagan. Något jag tog hänsyn till var ett inte för svårt 
språk men att fortfarande använda de rätta termerna. Att sagan inte var för 
lång så att koncentrationen kunde bibehållas. Jag hade även med bilder på 
myror för att på så vis fånga barnen. Bilderna var på riktiga myror för att vara 
trovärdiga och ge en korrekt bild av myran som djur. 

Jag valde att använda mig av ett undervisningsförsök, där aktiviteten video-
filmades. Detta anser jag var en bra metod eftersom det gav mig en möjlighet 
att analysera vad som hände under aktiviteterna och på så sätt hitta svar på 
mina frågeställningar. Genom att delge episoder från aktiviteterna ger jag en 
läsare möjlighet att förstå mina tolkningar.  

Det kunde också ha blivit ett helt annat resultat med en annan barngrupp som 
kanske var vana vid sagoberättande (Sheridan et al, 2011). Det är förstås 
också en utmaning att tolka små barns respons när de inte kan uttrycka allt 
med ord och det krävs troligen en van forskare för att göra detta på ett kom-
petent sätt.  

Avslutningsvis kan man fundera över varför jag inte hade med riktiga, 
levande myror i studien. Förklaringen till detta är enkel. Undersökningen 
genomfördes vintertid då det är svårt, för att inte säga omöjligt, att studera 
myror i sin rätta miljö. 
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6.3 Vidare forskning 
Man skulle kunna utveckla denna studie genom att till exempel ha med fler 
barn och på så vis kanske få ytterligare respons. Man kan arbeta med en 
annan åldersgrupp. Det skulle också kunna vara av intresse att göra en 
jämförande studie när man jobbar med sagor med en grupp och är ute i 
skogen och studerar myror med en annan. Eller helt byta djur och inte under-
söka just myror.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 

   Vem är myran? 
Hej alla vårdnadshavare!  
Jag heter Klara Nordblad och jag läser min näst sista termin 
på Karlstads universitet till förskollärare. Den här terminen 
ska vi göra ett examensarbete och jag har valt inriktningen 
biologi, för att jag tycker att det är både viktigt och roligt. 
Jag ska forska om små barns intresse för småkryp, men inte 
vilket kryp som helst utan myran.  
Jag har skrivit en liten saga som ska lära barnen mer om just 
myror, och tänkte nu komma till förskolan och undersöka detta. 
Jag ska alltså läsa sagan för barnen och filma deras reaktioner. Att 
jag filmar gör jag endast för min egen skull så jag efter avslutad 
aktivitet kan gå tillbaka och analysera hur barnen reagerade. Det 
kommer att raderas när mitt arbete är klart, och det kommer inte 
komma ut på internet eller någon annanstans. Namnet på ert/era 
barn kommer inte att synas i någon text och inte heller vilken 
förskola jag har gjort min studie vid. 
Därför skriver jag nu detta brev till er, för jag behöver få in ett 
skriftligt samtycke från båda vårdnadshavarna om ni godkänner 
att ert barn får delta i studien.  
 
Är det något som är oklart så kontakta mig: xxxx@hotmail.com 
 

 
Med vänliga Hälsningar  
Klara Nordblad 
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Bilaga 2 

 
Samtyckesblankett 
 
Samtycke till att delta i studien: 
“Vem är myran?” - Att få små barn intresserade av biologi. 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta, eller 
jag samtycker till att mitt barn får delta i studien.  
 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan 
avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  
 
Min underskrift nedan betyder att jag låter mitt/mina barn att delta i studien. 
 
 
…………………………………………    
 
 
 ………………………………………… 
Underskrift                                       
 
 
………………………………………… 
 
 
………………………………………… 
Namnförtydligande  
 
 
………………………………………… 
Ort och datum  
 
 
Student: 
Klara Nordblad xxx@hotmail.com 
 
Handledare: 
Susanne Walanxxx@kau.se 
Bilaga 3 
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Bilaga 3 

 
Vem är myran? 

 

 
 

Av: Klara Nordblad 
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Myran är ett litet djur, som bor i skogen bland andra 
djur. Lilla myran Tyra bor i en stack, från marken och 
upp är den en meter hög. Tyra den lilla myran sliter och 
släpar barr, strån och pinnar till sin stack. Som tack så 
har hon någonstans att bo, men hon bor där inte ensam 
nej där bor många fler. 4 miljoner myror bor i en enda 
liten stack! 
 
I den stora skogen finns det många olika sorters myror, 
men lilla myran Tyra är en stackmyra. 
Hon har sex ben att springa med, två antenner som hon 
kan prata med de andra myrorna med. Tyras kropp be-
står av tre delar, bakkropp, mellankropp och huvudet.  
 
Skelettet hos en myra det sitter inte som på oss, nej det 
har dom ytterst som skalet på en frukt. 
Det gör det för att skydda en myras små organ, och 
magen sitter inte som på oss nej den, den har de bak. 
Käkarna på Tyra är starka som få, den kan bita insekter 
och hjälpa till att bära strån. 
 
När Tyra lämnar stacken för att ge sig ut i skogen att 
leta barr så lämnar hon ett doftspår som hon kan följa 
tillbaka så hon vet att hon kommer hem igen.  
 
Om Tyra eller någon annan arbetsmyra, ja en arbetsmyra 
är en myra som hämtar pinnar å barr till stacken. Det är 
även de som tar hand om de små larverna som bor under 
stacken. 
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Om de är ute i skogen och hittar något gott, men det är 
för tungt att bära ensam då kan de med hjälp av sina 
antenner skicka signaler till de andra vart de är, vad de 
hittat och hur många myror som behövs till hjälp. 
 
Under myrstacken bor det en eller flera drottningar, de 
bor där med sina ägg, larver och puppor. Drottningarna 
kan bli 20 år gamla! Drottningens enda jobb är att lägga 
ägg. Hon kan lägga upp till hundra ägg på en dag.  
Men arbetsmyran Tyra kan inte lägga ägg. 
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När Tyra blev en myra så var hon först ett ägg. Sedan 
kläcktes hon ur ägget och blev till en liten larv. Larverna 
blir matade och flyttas mellan olika rum för att ha det 
lagom varmt och skönt. Sedan blir larven till en puppa för 
att sedan krypa ut som en färdig myra. 
 
Om lilla myran Tyra skulle träffar på ett djur som hon 
vill äta upp. Så använder hon sin bakkropp för att bedöva 
djuret med myrsyra som bara myror har. Det luktar som 
citron och gör så att Tyra och de andra kan bära hem 
sitt byte till stacken. Lilla myran Tyra är stark som ingen 
annan, hon kan bära insekter och strån som väger 10 
gånger så mycket som sin egen vikt! Det är som att en 
människa skulle bära en bil. 
Med denna lilla saga så hoppas nu jag att när du går ut 
och leker kan se en myra och veta lite mer. Om hur den 
bor och vad den äter vad för liv den lever. Kom ihåg att 
vara rädd om lilla myran Tyra och alla hennes vänner. 
För småkrypen är små och du är stor. 
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