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Sammanfattning 
Detta examensarbete syftar till att skapa ett didaktiskt material i form av en barnbok 
med konkret material som kan stödja förskolläraren vid undervisningstillfällena 
högläsning och boksamtal. Innehållet som formgetts under arbetsprocessen är en 
barnbok, ett konkret material med tillhörande handledning som utprovats av en 
förskollärare och en barngrupp. Det didaktiska materialet bygger på metoder som det 
”Chamberska” samtalet och multimodalt lärande samt det förhållningssätt som används 
vid critical literacy. De färdigställda produkterna utmanar barnens språkförståelse och 
väcker deras intresse för bin och deras värld.  
 
Nyckelord: barnbok, bin, boksamtal, högläsning, språkförståelse. 
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Inledning 
“I den här boken kan ni utforska och undersöka binas värld och på vilka sätt dessa små 
insekter är så viktiga för oss människor. De här bina som ni ska få lära känna bor i en 
bikupa i Betty Biodlares trädgård. Gör er därmed redo att lyssna, titta, känna, fundera 
och reflektera tillsammans, för nu börjar vi”. 
 
Detta examensarbete inom didaktik tar avstamp i ett tidigare examensarbete i textil 
design som jag genomförde år 2014. Visionen då var att göra barn nyfikna på binas 
värld. Vid projektets slut blev det tydligt att det saknades kunskaper inom didaktik för 
att kunna skapa rätt förutsättningar för barns lärande. Men med nästan 3,5 år utbildning 
senare, på förskollärarprogrammet, har jag fått möjligheten att undersöka hur ett 
didaktiskt material i form av en faktabok/sagobok med konkreta material kan stödja 
förskollärarens undervisning om bin. Min förhoppning är att genom högläsning, samtal 
och övningar kan förskolläraren utmana barnens språkliga förmågor samt väcka barnens 
nyfikenhet om bin.   
 
Chamber (2014), Fast (2016) samt Lane och Wright (2007) beskriver högläsningens 
effekter på barns sociala och kognitiva utveckling genom att stödja språkförståelsen och 
synliggöra lärprocesser. Trots detta skriver Brink (2016) att allt färre barn får tillgång 
till böcker. I Ammar (2013) och Olën (1993) bekräftas det minskade intresset för 
sakprosa eller avsaknaden av lärares och föräldrars stöd inom läsning. Detta menar 
Brink (2016) kan vara anledningen till de sämre resultaten i PIRLS rapporten skriven av 
V.S Mullis, I. O.Martin, M. Fpy, P. & T.Ducker, K. (2011). Ifall barn ska kunna bli 
aktiva läsare menar Massaro (2017) att läraren måste tillsammans med barnet samtala 
om bilders och texters innehåll. Massaro motiverar att högläsning för barn är mer 
effektiv för språkförståelsen än vardagligt tal mellan barn- barn och barn- vuxen då 
böcker är mer utmanade och har ett mer nyanserat språk.  
 
Att läsa för barn och att samtala om böckers innehåll förutsätter att förskolläraren 
förhåller sig till barn som kompetenta med egna erfarenheter och åsikter. Kim och Cho 
(2015)  skriver att critical literacy och multimodalt lärande involverar barnen i en 
dialogisk process som synliggör fler perspektiv och den processen kan förskollärare 
förhålla sig till i högläsning. Chambers (2014) skriver om sin metod, det ”Chamberska” 
samtalet, som baseras på boksamtal i grupp där varje gruppmedlem ska svara på ett 
antal frågor. Frågorna är öppna och skall inte kommenteras, utan noteras av läraren som 
sedan skall utmana och stödja barnen att se inom och bortom texters innebörd kopplat 
till barnens erfarenheter.  
 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, 
men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Genom att läraren tar en aktiv roll 
som ledare där denne utmanar, bekräftar och lyssnar kan barns språk, samspel med 
andra stärka det egna jaget med hjälp av högläsning och dialogisk process (Skolverket, 
2016, s. 6-7).  
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Av FN förbundets barnkonvention (1989) § 13 framgår det att barn har rätt till 
yttrandefrihet och ska ges möjlighet att uttrycka sig med hjälp av tal, skrift eller andra 
konstnärliga former. I § 17 uttrycks det att barn ska ha tillgång till en mångfald 
barnböcker och annat material som riktar sig till både majoritets och minoritetsgrupper 
(a.a).  

Syfte 
Syftet med examensarbetet är att skapa ett didaktiskt material i form av en barnbok med 
konkret material som kan stödja förskollärares undervisning i högläsning och boksamtal 
som vidareutvecklar barnens språkförståelse. Det underordnade syftet är att öka barnens 
kunskap om bokens och det konkreta materialets specifika innehåll; bin.  

Frågeställning 
Vad krävs ifall ett didaktiskt material om bin ska kunna stödja förskollärares arbete med 
barns språkförståelse? 
 
Begreppsdefinitioner 

• 3D skrivare- Är en maskin som tillverkar tredimensionella föremål med smält 
plast lager på lager. 

• PVC- Polyvinylklorid är en vanlig plastsort som används inom både 
byggindustrin, sjukvården och i leksakstillverkning 

• PLA- Polylaktid är ett naturligt nedbrytbart material som är förnyelsebart. 
Plasten kan framställas av majs till diverse saker bland annat kläder och 
förpackningar till mat. 
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Barnboken som stöd för barns språkutveckling  
För att kunna få kunskap om hur och vad som stödjer barns språkförståelse med hjälp av 
högläsning och samtal gjordes en databassökning inom följande sökbaser; DiVA, 
Discovery, ERIC, Google Scholar och LIBRIS. Sökorden har baserats på följande; 
barnlitteratur, boksamtal i förskolan, Chamberska samtalet, children's literacy, critical 
literacy, högläsning i förskolan, reading aloud. Sammanlagt har 9502 artiklar hittats. För 
att inte få alltför irrelevanta sökresultat gjorde jag avgränsningar med hjälp av peer 
reviewed funktionen. Alla avhandlingar vilar på vetenskaplig grund. Efter att ha läst 
flertal sammanfattningar valdes tre artiklar, två avhandlingar och en samlad 
forskningsöversikt som var relevanta för mitt syfte och problemställning. Även ett 
examensarbete som berör ämnet sakprosa i förskolan har lagt grunden för hur det 
didaktiska materialet har utformats.  
 
Fem böcker som vilar på vetenskaplig grund inom barns läsprocesser, boksamtal och 
böcker betydelse för barn har också legat till grund för detta arbete.  
 
För att kunna skriva en barnbok om bin hämtades även kunskap om skrivandets konst 
och kunskap om bin in via olika källor. Sökorden: skriva för barn, resulterade i 71 titlar, 
en bok valdes ut. Valet baserades på att boken var relativt ny och att innehållet var 
snarlik innehållet i många av de andra böckerna. Sökordet biodling gav sex olika 
resultat, varav en var en barnbok. Ännu en bok tillfördes till referenslistan när jag fann 
en faktabok för barn om bin skriven 2016. Mycket material om bin och naturlära gick 
också att finna på Google. Sökorden bin och biodling i förskolan, skolan resulterade i 
50 000 träffar på Google. Jag gjorde avgränsningen genom att utgå från källor som är 
allmänt kända och som jag litar på är godkända och granskade i dess innehåll. Dessa 
källor var från hemsidorna: WWF (http://www.wwf.se/utbildning/lararrum/forskola-pa-
hallbar-vag/1690184-forskola-pa-hallbar-vag) och Naturskyddsföreningen 
(https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/naturens-varden) samt biodlarföreningen 
Biodlarna (https://www.biodlarna.se/utbildning/om-bin-pa-svt/). 
 
Barnboken - Förr och nu 
För att kunna skriva en bok för barn måste det finnas en grundläggande kunskap om den 
barnlitteratur som funnits och den barnlitteratur som skrivs i vår samtid. Att skriva för 
barn menar Carlsdotter Wallin (2013) blir att skriva ur ett barnperspektiv dvs. vad vi 
tror att barn finner intressant. Hur text och bild samspelar säger något om vad vi vuxna 
tror om barns förmåga att uppfatta något och detta blir något författaren måste ta hänsyn 
till när en barnbok ska skrivas (a.a).  
 
Carlsdotter Wallin (2013) skriver i sitt kapitel om barnbokens historia att olika 
författare har förmedlat och fostrat barnen genom litteraturen. Ser vi till den allra första 
utkomna barnboken från 1591 i Sverige hade boken som syfte att fostra barn i hur man 
skulle leva. Vid romantikens början under 1800-talet tar författare och filosofer mer 
hänsyn till barnets behov av upptäckarglädje och fantasi. Men barnboksgenren 
blomstrar på allvar under 1900-talet då litteraturen präglas av att sätta barnet i centrum, 



 

 6 

där barns känslor, vilja och tankar synliggörs allt mer genom olika barnkaraktärer i 
barnböckerna. Några inspirerande 1900-tals barnboksförfattare har i Sverige varit Astrid 
Lindgren, Lennart Hellsing, Tove Jansson och Barbro Lindgren. Senare 
litteraturforskning, under 2000-talet, har visat att multietniska böcker, frågor om liv och 
död, genusfrågor som berör mängden pojkar och flickkaraktärer och olika 
familjekonstellationer blir vanligare. Fantasy och äventyrsböcker ökar i samma takt som 
den övriga populärkulturen för ungdomar och barn. Sociala skildringar, 
vardagsrealistiska och dystopiska barnböcker med dysfunktionella vuxna samt 
färgstarka faktaböcker om diverse djur och naturteman blir allt vanligare. 
Barnlitteraturen som tidigare förbehållit de vuxnas val och tolkning, om vad som är bäst 
för barnen, lämnas allt mer öppet för barnen att ta kontroll över (a.a.). Ett exempel på en 
författare var Packard (1984) som skrev ett flertal ungdomsböcker inom genren äventyr 
och fantasi. Böckerna kunde liknas vid litterära rollspel som gav läsaren möjlighet att 
själv äga historiens kronologiska ordning. På varje sida fick läsaren två val som kunde 
generera i ett flertal olika händelseförlopp.  
 
Vidare ska här nämnas bilderboken, en viktig artefakt för barns tidiga läsning. Inom 
bilderboksforskningen skriver Simonson (2004) att bilderboken i kombination med text 
kan skrivas och uppfattas på fem olika sätt. Den första varianten av bilderböcker för 
barn visar att ett visuellt och ett verbalt språk som säger samma sak. Den andra 
varianten på bilderböcker för barn gör detsamma men är utformad på ett sådant sätt att 
text och bild kompletterar varandra. I den tredje varianten på bilderböcker för barn är 
texten otillräcklig utan bilderna, detta kan upplevas åt det andra hållet med dvs. att 
bilderna är otillräckliga utan texten. Den fjärde varianten på bilderböcker för barn 
menar Simonson är text och bild som ifrågasätter varandra på ett underfundigt och 
konstnärligt sätt. Den allra sista varianten av bilderböcker för barn förklaras vara den 
mest kontraproduktiva för läsaren. Bild och text skapar förvirring då budskapen dem 
emellan inte stämmer överens (a.a.). 
 
Brink (2016) skriver att PIRLS- rapporten skriven av V.S Mullis, I. O.Martin, M. Fpy, 
P. & T. Ducker, K. (2011) visar att antalet timmar avseende läsning för barn minskat i 
hemmet trots att litteraturforskningen visar på flera gynnande effekter.  I jämförelse 
med det Brink (2016) skriver bekräftar PISA- rapporten (OECD, 2016) att 20 % av 
eleverna fortfarande inte når upp till baskunskaperna i läsning. Fokus på förståelse av 
texten är avgörande ifall du ska kunna bli en avancerad läsare och för att kunna utveckla 
mer avancerade sociala och kognitiva färdigheter skriver Brink (2016) vidare. Därför 
blir det viktigt att barn får tillgång till många olika texter som barnen sedan får diskutera 
och reflektera kring (a.a.). För att få veta vad och hur barnen tycker och tänker om ett 
lärobjekt menar Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) att förskollärare 
bör ta avstamp i barnens perspektiv för att kunna möta kraven i läroplanen. Detta 
innebär att förskollärare bör skapa meningsfulla situationer och sammanhang utifrån 
barnens tidigare erfarenheter och frågor (a.a). Däremot skriver Massaro (2017)  i sin 
artikel att verbal kommunikation mellan barn- vuxen och barn-barn inte ger lika mycket 
till den språkliga och kognitiva utvecklingen som det lästa. Bilderböcker med text har 
ett mer nyanserat och avancerat språk som utmanar barnet och stödjer den senare 
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erövringen av det individuella läsandet och skrivandet. Dock problematiserar Massaro 
detta och hänvisar till en studie med barn, där barnen endast tittar på bilderna, vilket på 
sikt inte utvecklar det mekaniska läsandet. Det mekaniska läsandet menar Massaro vara 
när barn läser utan ansträngning. Barn behöver se text för att kunna utveckla ett 
mekaniskt läsande. När barn har erövrat det mekaniska läsandet kan barnet så 
småningom också kan ta sig mer tid till att analysera och förstå texter på djupare plan, 
(a.a.). Trots fakta som visar på vad som är gynnande för barns språkförståelse landar de 
flesta elevers läsförmåga på elementär, grundläggande nivå. Förklaringen till detta 
menar Brink (2016) kan vara att den fiktiva berättelsen äger stort utrymme i förskolans 
verksamhet.  Det har medfört att sakprosa kommit i skymundan och inte bearbetas i 
samma omfattning.  
 
I förskolans kontext menar Simonson (2004) att valet av barnböcker baseras på 
pedagogernas uppfattning om vad kvalitet är. För att säkra kvaliteten väljer oftast 
pedagoger böcker skrivna av ikoniserade författare som exempelvis Astrid Lindgren, 
Jan Lööf, Elsa Beskow, alla fiktivt skrivna böcker. Läsning, menar pedagogerna, har till 
syfte att stödja barnens språkutveckling, öka deras kunskap, träna sig på att koncentrera 
sig och utveckla deras fantasi inför framtiden. Pedagogerna väljer då som oftast bort, 
böcker som de anser vara olämpliga för barn. Valet av böcker kategoriseras då utifrån 
pedagogernas syn på barnen nivå och ålder vilket Simonson tolkar vara ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv (a.a.). Detta synliggörs också i Ammars (2013) 
examensarbete där hon beskriver några svenska lärares förhållningssätt till sakprosa. 
Lärarna berättar själva att de sällan tar fram sakprosa vid högläsning trots barnens stora 
intresse för detta. Förklaringen är att deras val av skönlitterära texter vid högläsning 
baseras på bristen av tid för reflektion. 
 
Sammanfattningsvis finns idag en uppsjö av olika litterära upplevelser för barn. Böcker 
som bevarare av ett kulturarv som ska gå vidare från en generation till nästa. Böcker 
som intresseväckare av olika fenomen och synliggörandet av olika 
livsåskådningar.  Brink (2016) menar att barnen alltför sällan får bearbeta sakprosa och 
Massaro skriver att bilder kan störa barns textförståelse. Medan Simonson (2004) å 
andra sidan anser att bilder och text måste kombineras för att skapa ett relevant värde 
för barnet. Rätt förutsättningar som stödjer barns språkförståelse med hjälp av läsning är 
enligt ovan nämnda författare en kombination av: lärarens förhållningssätt till barns 
lärande och utveckling, avsatt tid till läsning, kunskaper om metoder för boksamtal, och 
mångfacetterat material i form av böcker. 

Högläsning och boksamtal 
Björklund (2008) konstaterar i sin avhandling att barns tidiga litteracitet inkluderar 
tecken, symboler, tal, gester och mimik och menar att det är viktigt att uppmärksamma 
och skapa utrymme för detta ifall identitet och meningsskapande ska kunna utvecklas 
och göras gällande. Nilsson och Waldemarson (2007) skriver att meningsskapande 
skapas i sociala sammanhang och gör att individen, tillsammans med andra kan få 
ordning på sin förståelse av världen och andra. Därför hänger identitet oavkortat 
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samman med meningsskapande och kommunikation med andra människor, ifall vi ska 
kunna lära. Förskollärarna, tillsammans med kollegor, har därför ett ansvar att lyssna, 
uppmuntra och stödja barnens språkliga självförtroende för att våga samspela med 
andra. Vidare skriver Nilsson och Waldemarson (2007) att god kommunikation kan 
bara uppnås om människor blir bättre lyssnare. Genom att lyssna på andra blir vi mer 
följsamma i samtalet. För detta krävs det att individen måste kunna höra, 
uppmärksamma, förstå och reagera på det den andra säger samtidigt som individen 
också lyssnar på sitt eget inre (a.a). 
 
Lane och Wrights (2007) samt Fast (2016) skriver att förskollärare ska utmana och 
väcka barnens intresse för läsning och skrivning genom att utnyttja barnens 
engagemang i berättelser de finner intressanta. Förskolläraren kan uppmuntra till olika 
sorters samtal och aktiviteter som stödjer barnens fortsatta språkförståelse genom att 
ställa barnet frågor som knyter an till deras tidigare erfarenheter. Detta kan bidra till att 
barnen utvecklar en högre abstraktionsnivå som stödjer barnen i att kunna förutspå 
senare händelser i berättelsen (a.a). Att ställa frågor är en konst och ett arbetssätt som 
kräver övning och färdighet i arbetet med barn. Chamber (2014) förklarar att det 
“Chamberska” samtalet vid boksamtal bygger på frågor som formuleras så att barnet 
inte upplever sig pressad. Frågorna ska utgå från barnets egna erfarenheter kopplade till 
text och bild. Chamber inleder ofta med frasen “ Jag undrar” då detta bjuder in barnen i 
en dialog med eftertanke. De öppna frågorna bidrar därmed till att barnen får mer 
kunskap om sig själva, andra och världen. Detta stärker identitet och känslan av 
sammanhang. För att kunna se bortom texten d.v.s. kunna förutspå händelser, fundera ut 
alternativa slut, läsa mellan raderna det budskap författaren skrivit behöver barnet 
utveckla sin abstraktionsnivå. Genom att läraren antecknar barnens tankar utifrån 
följande rubriker; gillade, ogillade, frågor som reder ut begrepp och frågor som kopplar 
samman bokens innehåll med de egna erfarenheterna gör att mönster i berättelsen kan 
åskådliggöras. Rubriken mönster kan sedan utvecklas med det Chamber beskriver som 
specialfrågor exempelvis “Hur lång tid tror ni att det tog för alltihop att hända”, “Var 
någonstans händer det?”. Till sist kan förskolläraren be barnet förklara hur barnet kom 
fram till sin slutsats. Genom att bearbeta texten grundligt utökar barnen sina 
lärstrategier tillsammans med andra (a.a.).  
 
Enligt Kim och Chos (2016) artikel om critical literacy kan barnen utmanas genom att 
ifrågasätta texters och bilders symbolik utifrån följande kategorier; makt, kunskap, 
representationer och normer kopplat till tidigare erfarenheter.  Inom critical literacy 
genren måste du som lärare se på barn som agenter, skapare av kunskap och mening, 
tillsammans med andra. Kim och Cho (2016) tar också upp vikten av kombinera 
boksamtal med multimodalt arbetssätt för att stärka de barn som inte tar lika mycket 
plats. Genom multimodalt arbetssätt får alla barn prova på olika uttryck såsom 
bildskapande, drama, musik och annat och på så vis hitta sin egen röst. 
 
Sammanfattningsvis visar den ovanstående forskningen att högläsning och boksamtal 
med en grupp barn, tillsammans med lärare, stödjer barns språkförståelse. Men ett 
lyckat boksamtal ställer höga krav på förskollärarens kompetens ifall barnen ska kunna 
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få en djupare text- och bildförståelse som gynnar språkförståelsen. Det som utmärker ett 
högkvalitativt boksamtal är när aktivt inlyssnande förskollärare tar barnens frågor på 
allvar för att sedan utmana dem vidare i deras förståelse av boken. Förskolläraren kan i 
praktiken utmana dem genom att ställa öppna frågor kopplade till bokens innehåll och 
till barnens egna erfarenheter samt erbjuda dem olika uttryckssätt för detta. När 
förskolläraren utgår från barn som kompetenta och aktivt deltagande och låter dem 
uttrycka sig fritt ges barnen möjlighet att se och höra hur andra resonerar. Detta utmanar 
barnen vidare i deras abstrakta tänkande och i deras förståelse av text. I och med att 
barnets erfarenhetsvärld breddas av andra får även barnet ökad ordförståelse och ökad 
kunskap om världen.  
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Arbetsprocess 
Nedan följer en text som förklarar hur detta examensarbete genomförts och analyserats.  

Genomförande 
Syftet med denna studie tog sin början i problemformuleringen; Vad krävs ifall ett 
didaktiskt material om bin ska kunna stödja förskollärares arbete med barns 
språkförståelse? Enligt Rienecker (2016) utgår en bred problemställning från tidigare 
ämneskunskaper och erfarenheter. När problemformuleringen var ställd gjordes en 
fokuserad inläsning som hjälpte mig att rama in och avgränsa studien. Med hjälp av 
litteraturstudierna kunde sedan de didaktiska frågorna Vad? Varför? och Hur? besvaras. 
Därefter skapades ett ramverk för läromedlets, dvs. barnbokens innehåll och 
formgivningen av det konkreta materialet. Inläsningen resulterade till 
syftesformuleringen; att skapa boken med ett konkret material som stöd för 
förskollärarens undervisning i högläsning och boksamtal som vidareutvecklar barnens 
språk. 
 
För att komma igång med skrivandet förespråkar Carlsdotter Wallin (2013) en metod 
där författaren utgår från ett enda ord. Vidare ska författaren skriva utan uppehåll utifrån 
detta ord som inspiration. Denna skrivprocess och textproduktion lade grunden till 
föreliggande barnbok. 28 kapitel skrevs men reducerades till tre kapitel på grund av 
tidsbrist. De tre färdigställda kapitlen lästes sedan av en bibliotekarie som gav feedback 
på innehållet. Därefter redigerades innehållet innan utskick till en testgrupp. 
 
Det konkreta materialet kom att inkludera en bidrottning, ett arbetsbi, en drönare, en 
larv samt tre brickor för varje kapitel. Dockorna syddes delvis på maskin men också för 
hand då vissa detaljer var svåra att sy på maskin. Materialinnehållet utgick från de 
riktlinjer som beskrivs i Naturskyddsföreningens rapport Giftfria barn leka bäst (2013). 
Hänsyn till hållbarhet för barnens lek och lärande inkluderades. Därför testades olika 
material som: PLA plast, PVC plast utskrivna i 3D skrivare och 100 % ull samt tvättade 
textilier för hållbarhet och hälsovänlig användning. Målet var att det skulle bli ett 
lekvänligt material som inte skadar eller verka hormonstörande på barns fysiska och 
mentala utveckling. Jag använde mig även av QR-koder för att förstärka vissa 
upplevelser i materialet. QR- koderna blev kodade via en hemsida som heter Skapa QR- 
kod (http://www.skapaqrkod.se/index.php). På nästa sida följer en tablå över 
genomförande och innehåll av varje enskild produkt. 
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Produktens namn Genomförande Innehåll 
Bidrottningen Kroppen är delad i tre 

delar. Huvud, mellankropp 
och bakkropp. Huvudet är 
sytt i konstgjord päls. 
Ögonen är sydda med ett 
plajettyg som fyllts med 
vadd. Antennerna på 
huvuder är piprensare. 
Mellankroppen är sydd i 
fuskpäls. Bakkroppen är 
sydd i två olika färger, gult 
och svart plysch varannan 
gång. Bakdelen syddes 
även med en tillhörande 
påse, monterad inuti 
bakkroppen. Varje del är 
sydd på maskin däremot är 
delarna monterade samman 
för hand likaså ögonen. 
Allra sist syddes benen fast 
för hand. Varje ben har ett 
fodral som delats av med 
tråd för att visualisera 
benens leder. 
Bidrottningens längd är: 40 
cm  

• Bidrottning 
• Sex stycken 

maracas 

Arbetsbi Arbetsprocessen för 
arbetsbiet är densamma 
som bidrottningen. 
Däremot syddes 8 st sjalar 
som tillsammans bildar en 
hexagon. Kanterna 
sicksackades på maskin. 
Arbetsbiets längd är: 35 cm 

• Arbetsbi 
• 8 st sjalar 

Drönare Arbetsprocessen för 
drönaren är densamma som 
med de andra bina. En 
vetekudde i storlek 15X5 
cm syddes i bomullstyg och 
lintyg på maskin. 
Arbetsbiets längd är: 30 cm 

• Drönare 
• Vetekudde 
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Produktens namn Genomförande Innehåll 
Larv Larven är sydd i vit 

polyester på maskin. 
Larven delades sedan in 
med hjälp av sytråd på fem 
ställen. I bakdelen på 
larven syddes en 
transparantpåse fast med 
dragsko. 

• En larv med påse 

Brickor Brickor skars ut med hjälp 
av mattkniv. Materialet 
hade tidigare handfärgats i 
badkar med färgpulver, 
ättiksyra, natriumsulfat och 
baylan. Den en centimeters 
tjocka ullfilten är sedan 
ihopsatta i två lager med 
hjälp av textillim. Varje 
bricka är unik och har 
enskilt tillhörande material 
som; Bilder på djur som 
sedan laminerats, 
bivaxkaka utskuren i 
formen hexagon. 

• Tre brickor 
• Vita bönor 
• Ett bivaxlock 
• Bilder på djur 
• Två QR-koder 

 

Analys 
Vidare krävdes en analys för att se ifall produkten hade uppnått målet att stödja barns 
språkliga förståelse av text. Två mail skickades ut, en personlig förfrågan och en 
indirekt förfrågan via en annan förskollärare gjordes till fyra olika förskollärare. En av 
fyra förskollärare blev intresserade. De andra förskollärarna tackade nej på grund av 
tidsbrist i verksamheten. Testgruppen bestod av en förskollärare och fyra barn i åldern 
4-5 år. Ett informationsbrev, som jag i denna rapport kallar för missiv, skickades till 
förskolläraren där förskolläraren gav sitt godkännande till en senare intervju. Enligt 
Vetenskapsrådet codex för etiska forskningsprinciper på deras hemsida 
(http://www.codex.vr.se/index.shtml) ska författaren ta hänsyn till informations- och 
samtyckeskravet. Information om anonymitet samt information om att informanten hade 
möjlighet att kunna dra sig ur fram till slutet av vecka 49, 2017 stod skrivna i missivet. 
Efter vecka 49 lämnas rapporten och det övriga materialet in för examination.  
 
Enligt (Franzén, 2014) finns det fördelar med att vara icke deltagande i observationerna 
ifall man vill få en inblick i barnens vardag som den ser ut med ordinarie personal. 
“Icke deltagande” innebär att den som studerar ett objekt inte deltar i aktiviteten, utan 
endast observerar bredvid (a.a). Jag valde att vara icke deltagande helt och hållet vid 
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observationerna i barngruppen och gav därmed förskolläraren ansvaret att utföra 
högläsningen och boksamtalen utan min fysiska närvaro. Detta val medförde att jag fick 
inblick i barnens vardag utan att jag på något sätt påverkade den med min närvaro. Ett 
annat skäl till att jag inte deltog var pågrund av tidsramen för examensarbetet. Jag var i 
behov av tid för att hinna med rapportskrivningen.  I enlighet med Brymans (2011) 
tankar om strukturerade observationer gav jag förskolläraren direktiv om att observera 
barnen och under tiden göra fältanteckningar utifrån barnens tankar. Frågorna var 
formulerade i förväg som förskolläraren bockade av efter hand (se bilaga 2). Vidare bad 
jag förskolläraren att notera barnens gester och mimik under sessionerna som enligt 
Bryman kallas för ostrukturerad observation (a.a). De ostrukturerade observationerna 
sammanfaller väl med Björklund (2008), Chamber (2014), Fast (2016), Lane och 
Wright (2007) och Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) om att 
förskollärare först bör utgå från barnens erfarenheter, frågor och perspektiv. 
Förskollärarens fältanteckningar låg sedan till grund för en intervju med förskolläraren 
(se bilaga 3) Det insamlade materialet från förskollärarens observationer och intervjun 
med denna kommer vidare sammanfattas utifrån kategorierna; Förskollärarens 
förhållningssätt och tidigare erfarenheter inom högläsning och boksamtal, 
Förskollärarens tankar om materialet före och efter högläsning och boksamtal med 
barnen, Barngruppens tidigare erfarenheter om bin, Läraren stödjer barnens 
språkförståelse med barnboken. 

  



 

 14 

Resultat 
I detta avsnitt redovisas produkten som består av en handledning och en barnbok med 
konkret material samt testgruppens feedback på detta. Till sist redovisas de ändringar 
som skett efter att testgruppen provat materialet.  

Handledningen (se bilaga 4) 
Innehållet i handledningen inkluderar följande:   
 

• Kapitel 1- Vad säger forskningen? 
• Kapitel 2- Handledningen, boken och det konkreta materialet i korthet 
• Kapitel 3- Arbetslagets förberedelser 
• Kapitel 4- Brev till föräldrarna 
• Kapitel 5- Arbetet med barnen 
• Kapitel 6- Bisysslor 
• Kapitel 7- Bibliotek 

 
I Kapitel 1- Vad säger forskningen? förklaras den teoretiska bakgrunden till boken och 
det konkreta materialet. Den teoretiska bakgrunden är densamma som jag beskriver 
under rubriken Barnboken som stöd för barns språkförståelse i denna rapport. Kapitel 
2- Handledningen, boken och det konkreta materialet i korthet är sammanfattningar på 
innehållet och beskrivningar på hur resterande kapitel i handledningen kan användas av 
förskollärare. Kapitel 3- Arbetslagets förberedelser och Kapitel 5- Arbetet med barnen 
bygger på checklistor som fungerar som stöd inför planeringen under och efter varje 
möte med arbetslaget och högläsningen/ boksamtalen med barnen. Checklistorna visar 
på vad för material som förskolläraren behöver förbereda och ta med inför varje session 
med barnen. Handledningen innehåller även ett förslag på ett informationsbrev till 
föräldrarna i Kapitel 4- Brev till föräldrarna. Breven till föräldrarna är brev som kan 
utvecklas av förskollärarna där de kan precisera eller berätta det de tycker är viktigt att 
belysa utifrån vad de kommer göra med barnen. Kapitel 6- Bisysslor är kopplade till 
innehållet i varje kapitel, i boken En resa i binas värld med Betty Biodlare. 
Förskolläraren kan tillsammans med barnen arbeta med bisysslorna direkt i den stund 
hen valt för högläsning/ boksamtal eller fortsätta närsomhelst vid ett annat tillfälle. I 
Kapitel 6- Bisysslor finns ett släktträd över bina, en bild på Betty Biodlare, en hexagon 
som kan fyllas i med valfritt innehåll, en ram där barnen kan rita sina egna familjer och 
skapa egna släktträd (se bilaga 5). Bisysslorna är kopplade till kapitlens innehåll. Allt 
innehåll i handledningen ska fungera som stöd för planering, observation och reflektion 
utifrån metoden, det “Chamberska” samtalet, multimodalt arbetssätt och 
förhållningssättet critical literacy. Det finns även ett kapitel som kallas för Bibliotek i 
handledningen som vänder sig till dem som vill fördjupa sina kunskaper om 
högläsningens och boksamtalet effekter på barns språkförståelse.  



 

 15 

Barnboken (se bilaga 6) 
Innehållet i boken består av tre kapitel med tillhörande frågor och övningar som kallas 
bikupan: 
 

• Kapitel 1- Betty Biodlare och drottningen 
• Kapitel 2- Vaktbin och drönare 
• Kapitel 3- Städbin, byggbin och yngel 

 
Boken och materialet vänder sig till barn i förskolan, i åldrarna 3- 6 år. Boken handlar 
om Betty biodlare och hennes bin. Tillsammans blir boken och det övriga materialet; 
brickorna och gosedjuren inspiration till att öppna upp samtal vid högläsning som 
stödjer barns språkförståelse. Boken bygger på critical literacy och det “Chamberska” 
samtalet. Metoderna critical literacy och det “Chamberska” samtalet synliggörs genom 
frågornas formuleringar som knyter an till kapitlens innehåll. Frågorna är öppna och kan 
besvaras på flera olika sätt både genom samtal men också genom fysiska aktiviteter som 
musik, drama, rörelse och bildskapande. Frågorna är formulerade så att innehållet i 
boken kan kopplas till barnens egna erfarenheter. Förskolläraren kan ta stöd i dessa 
frågor och aktiviteter före, under och efter högläsningen och boksamtalet med barnen. I 
Kapitel 1- Betty Biodlare och drottningen möter barnen Betty för första gången och där 
de tillsammans med henne får en kort introduktion om bikupans invånare. I kapitlet får 
barnen även träffa drottningen som arbetar för fullt med att lägga ägg. I Kapitel 2- 
Vaktbin och drönare presenteras Bettys möte med ett vaktbi som drömmer om att bli 
dragbi. Betty och vaktbiet samtalar även med en hungrig och trött drönare och ett dragbi 
som är i full gång med att lasta av pollen i bikupan. I det sista kapitlet, Kapitel 3- 
Städbin, byggbin och yngel får barnen lära känna ett gäng missnöjda städbin och 
byggbin som själva utfodrat ett yngel som de en dag hoppas ska bli en stark drottning. 
Vidare får barnen veta mer om Bettys liv och hennes boende som är utöver det vanliga. 
Ett hus i form av en gigantisk bikupa. Varje kapitel avslutas med något som jag valt att 
kalla Bikupan, nedan följer en tabell över dess innehåll. I bikupan hänvisar jag också till 
att förskolläraren bör ta avstamp i det barnen intresserar sig för först. 
 

Kapitlets namn Bikupans innehåll 
Kapitel 1- Betty Biodlare och drottningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Reflektion kring 

karaktärerna kopplar till den 

egna erfarenhetsvärlden 

● Se hur många som får plats i 

bikupan genom att avgränsa 

ett område. Reflektera kring 

det egna boendet genom 

skapande och samtal 
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Kapitlets namn  Bikupans innehåll 

 ● Fundera på förskolan som 

en enda levande organism. 

Hur skulle det organiseras? 

Vem gör vad? Reflektera 

genom skapande och samtal. 

● Hjälp drottningen med 

äggläggningen. Ta stöd i 

brickorna och maracaserna 

och dramatisera och 

musicera. 

Kapitel 2- Vaktbin och drönare ● Reflektera över vaktbiets 

rädslor för faror som kan 

hota bisamhället fortlevnad. 

Koppla rädsla till de egna 

erfarenheterna. Övning med 

”kims lek” där barnen tränar 

minnet med hjälp av bilder 

på de djur som vaktbiet är 

rädd för.  

● Reflektion kring 

karaktärernas 

förutsättningar och 

drömmar. Koppla samman 

med barnens egna 

drömyrke.  

Kapitel 3- Städbin, byggbin och yngel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dramatisera bin. Hur de ser 

ut och hur de låter. Bygg 

sedan en cell med hjälp av 

sjalarna som symboliserar 

bivax. Till denna övning 

finns en QR- kod med 

Marlene Ernman.  
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Kapitlets namn Bikupans innehåll 

 ● Hjälp ynglet att spinna in sig 

i kokongen och hjälp 

byggbina att lägga över 

pollenlocket om den lille. 

● Bisyssla 3: Fyll en hexagon 

med valfritt innehåll.  

● Reflektera över bionik. Hur 

har människan inspirerats 

av insekterna i byggteknik. 

Googla och/ eller gå ut och 

titta i närområdet. 

  

 
Varje kapitel avslutas med en rubrik Barnens val som inspirerats av Packard (1986) 
fantasiböcker, där läsaren kan välja hur denne vill gå vidare i boken. 

Taktilt material till boken (se bilaga 7) 
Brickorna är tillverkade i 100 % ull och är sammansatta i två lager med hjälp av 
textillim.  Textillimmet tål 60 grader i tvätten (dock ej kemtvätt). Varje bricka 
representerar delar av innehållet i varje kapitel. Brickorna har ett pedagogiskt syfte och 
innehåller diverse övningar som stödjer barnen i deras lek och lärande. Till bricka 1 
finns tillhörande bondbönor som representerar ägg. På baksidan finns en QR- kod som 
är länkad till ett videoklipp på Youtube där barnen kan få se och höra binas surr. Bricka 
2 har tillhörande bilder med rim samt QR- kod med en video på Malena Ernman när 
hon sjunger Humlans flykt. Bricka 3 består av ett litet biyngel sydd i tvättad plysch. 
Ynglet är tvättad för att minska spridning av kemikalier som kan verka hormonstörande 
för barn. Likaså är bidrottningen, drönaren och arbetsbiet sydda i tvättad plysch. Inuti 
ynglet finns en silkespåse med dragsko som symboliserar kokong. Även denna är 
tvättad. Till bricka 3 finns även ett lock gjord av äkta bivax. Brickorna sätts samman 
som ett pussel efter varje avslutat kapitel. Syftet med pusslet är att det ska verka som en 
reflektionsmodell där barnen visuellt påminns om vad de gjorde vid föregående tillfälle.  
 
Bidrottningen, arbetsbiet och drönaren består av plysch och fuskpäls, paljettyg och 
piprensare. Kroppen är delad i tre som monterats ihop. Bidrottningen samt de andra bina 
består av sex ben och två antenner. Inuti drottningen finns 6 st äggmaracaser av 
gummiträ och kan plockas ut ur biets bakdel. Färgen i äggen är organiska och 
vattenbaserade, utan bly och andra tungmetaller. Äggen är CE- märkta och mäter upp 
till alla säkerhetskrav enligt återförsäljarens hemsida 
(https://www.lillekatt.se/varumarken/plantoys/).  
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I Arbetsbiet inkluderas 8 stycken sjalar i polyester även de är tvättade. Sjalarna är 
utformade så att de bildar en hexagon dvs. samma form som vaxkakor när de 
sammanfogas. Dessa sjalar kan plockas ut ur arbetsbiets bakdel och illustrerar vart 
bivaxet bildas. 
 
Drönaren har en löstagbar vetekudde som visar på arbetsbiets funktion inne i bikupan 
dvs. att hålla de små ynglen varma.  
 
Allt taktilt material har till syfte att stödja barnen i deras förståelse av kapitlens innehåll 
i barnboken. Materialet ska skapa intresse och nyfikenhet i kunskapandet om bin och är 
istället för bilder i barnboken föremål kopplat till kapitlen som barnen kan känna på och 
som vidare stärker upplevelsen av textens innehåll.  

Testgruppen 

Förskollärarens förhållningssätt och tidigare erfarenheter inom högläsning 
och boksamtal  
Förskolläraren har tidigare arbetat med högläsning och boksamtal utifrån både fiktiva- 
och faktaböcker. Hen har också arbetat grundligt med Bornholmsmetoden1, Stegvis2, 
Kompisböckerna3 och Praxis alfabet4. Hen deltar just nu också i läslyftet som innebär 
att förskollärare får utveckla sina kunskaper om barns språk-, läs- och skrivintresse. När 
förskolläraren läste Kapitel 1- Vad säger forskningen? ur Handledningen kände hen 
igen begreppet critical literacy men hade tidigare inte hört talas om det “Chamberska” 
samtalet. Förskolläraren berättar också att hen använder strategier vid högläsning och 
boksamtal som främst grundar sig i barnens intresse och frågor. Utifrån barnens intresse 
och frågor har vidare efterforskningar i ämnet tagits vid.  Förskolläraren (personlig 
kommunikation, 28 november 2017) säger att det är viktigt att stanna upp och läsa av 
barnen. Är barnen trötta tas läsningen upp vid ett senare tillfälle. 
 
Förskolläraren fortsätter och berättar att hen också vill att barnen ska återberätta om det 
som hände i texten gången innan, innan vidare läsning. Återberättandet medför att 
barnen tränar minnet och har lättare att koppla nya händelser i berättelsen med det 
gamla, förklarar förskolläraren.  

                                                   
1 Bornholmsmodellen fokuserar på barns fonologiska medvetenhet och är läsförberedande 
2 Stegvis är ett program som tränar barnens sociala färdigheter och stimulerar deras    
emotionella kompetens 
3 Böcker som stödjer barns förståelse för hur en bra kompis ska vara.  
4 Praxis alfabet är ett pedagogisk material som tränar barn i artikulation och fonem. 
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Förskollärarens tankar om materialet före och efter högläsning och 
boksamtal med barnen 
Förskolläraren (personlig kommunikation, 28 november 2017) ansåg att det konkreta 
materialet var välgjort och inte statiskt. Hen menade på att materialet visade på en grund 
som går att bygga vidare på och att materialet i sig var mycket inspirerande. 
 
Handledningen krävs för att få djupare förståelse. Dock kan delar av handledningens 
beskrivningar göra att den mer oerfarne förskolläraren fastnar i bokens frågor och 
material, enligt förskolläraren. Hen tyckte att materialförslag som exempelvis när 
handledningen beskriver att ett rep ska användas till att avgränsa ett område bör tas bort. 
Förskolläraren argumenterar att detta kan vara bra för att uppmuntra till att förskollärare 
använder den egna uppfinningsrikedomen. Hen ger förslag på att inledningen ska 
hänvisa förskollärare till att främst utgå från barnens egna frågor och sen utgå från 
handledningens och bokens. Däremot ansåg hen att Kapitel 1- Vad säger forskningen? 
legitimerar innehållet i handledningen, boken och materialet. Det var lätt att hitta i 
hela handledningen men hen kunde dock inte hitta hänvisningen till arbetsbladet för 
Bisyssla 1. I övrigt berättar hen att checklistorna i handledningen kan vara bra för den 
oerfarne. Själv tittade hen bara igenom checklistorna och använde dem som bas. 
Frågorna skrivna i boken stöttade barnen att berätta fritt utifrån sig själva ansåg 
förskolläraren. QR- koderna fungerade utmärkt och inspirerade barnen och 
förskolläraren till att söka efter fakta via Youtube. Detta ledde till att de fördjupade sig i 
några frågor. Alla frågor hann de inte med och “Kims lek” och äggen användes inte 
heller på grund av tidsbrist. Barnen fick ingen åtkomst av materialet utanför 
sammankomsterna för högläsningen och boksamtalen. 
 
Förskolläraren funderade även på materialkostnaderna och gissade att materialet kan bli 
dyrt att producera och hen gav förslag på att det konkreta materialet kunde skapas i 2D 
och inte i 3D. En del av materialet kan också skapas av barnen själva exempelvis 
maracas berättar hen.  

Barngruppens tidigare erfarenheter om bin 
Förskolläraren (personlig kommunikation, 28 november 2017) berättade under intervjun 
att ett barn överraskade hen under första träffen. Barnet berättade att binas hem kallas 
bikupa och att bina bor i det. Barnen tillsammans kopplade även samman binas 
pollinering med blommornas förökelse och att blommornas frön kan sprida sig med 
fåglar eller med vinden och bli till nya blommor.  

Läraren stödjer barnens språkförståelse med barnboken 
Det konkreta materialet tyckte barnen var jättehäftigt berättade förskolläraren (personlig 
kommunikation, 28 november 2017). 
 
Barnen uppmärksammade att drottningen var stor och arbetsbiet litet och att drönaren 
var mer rund. De blev mycket intresserade av hur bina kan suga upp nektar ur 
blommorna och förskolläraren berättade då att bina har en snabel. Ett av barnen 
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utropade: Nej! Det har bara elefanterna återberättade förskolläraren (personlig 
kommunikation, 28 november 2017). Detta ledde vidare till att förskolläraren sökte efter 
en rapid film, en film som visas extra långsamt, på Youtube som visade hur bina 
sträckte ut sina snablar för att suga i sig nektar. Andra filmer söktes också som visade 
på hur drottningen lägger ägg i cellerna, matning av ynglen och hur pollenmoln landar i 
pälsen på bina. I slutet av kapitel 1 valde barnen att gå vidare till kapitel 3- städbin, 
byggbin och yngel.  
 
En av aktiviteterna som följde hela processen och som sedan barnen själva tog initiativ 
till vid icke lärarledda aktiviteter var dramaleken i Kapitel 3 - Städbin, byggbin och 
yngel. Barnen valde helst i den spontana leken att vara arbetsbi då de hade flera sysslor 
som att vakta bikupan, hämta nektar och pollen, bygga celler m.m. Barnen tyckte 
drottningen var tråkig då hon endast lade ägg. 
 
Förutom att följa upp barnens egna funderingar genom fortsatta avsökningar via 
Youtube använde sig förskolläraren av följande övningar från handledningen och 
boken: 
 

• Dramalek: Barnen lekte drottning, arbetsbi och drönare. De undersökte också 
hur det kändes att vara många på liten yta med hjälp av en rockring som 
avgränsning. Leken återkom varje gång på mötena då barnen tyckte det var 
roligt.  

• Skapande: Barnen ritade sina hem och familjer. I de skapande processerna 
berättade förskolläraren att hon utmanade barnen att berätta vad de ritat och hur 
de tänkte när de ritade. Förskolläraren berättade att hen har i syfte att synliggöra 
deras tankar och strategier.  

• Barnen fyllde i innehållet i Bisyssla 3, en tom hexagon. De barnen ritade 
utmanade läraren med att fråga barnen vad de ritat. Förskolläraren (personlig 
kommunikation, 28 november 2017) återberättar ett av barnens förklaringar med 
att allt som hen hade målat gult var honung och att det fanns en larv i cellen.  

• Barnen dansade bin med sjalar och formade sjalar till två hexagoner. De 
jämförde sedan hexagonernas storlekar med varandra. Dansen genomfördes flera 
gånger.  

• Barnen diskuterade också om vad de skulle själva vilja bli när de blev stora. 
Följande yrken nämndes: Veterinär, förskollärare och byggarbetare. 

 
Vid ett flertal tillfällen berättade förskolläraren att hen stannade upp i texten och 
diskuterade begrepp med barnen. En fråga förskolläraren (personlig kommunikation, 28 
november 2017) var: Vad är bisysslor? Barnen hade då sagt att det är vad bin håller på 
med 
 
Förskolläraren stannade ofta i texten och ställde frågor eller gjorde övningar för att 
bibehålla barnens intresse. Hen betonade även ordet bin i plural för att stärka 
innebörden av att bin samarbetar och kopplade det till att det är det barnen också ska 
göra vid boksamtalen. I början av varje möte fick barnen återberätta vad som hände 
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gången innan. I kapitel 2 avbröt hen läsningen halvvägs då hen såg att barnen blev 
trötta. Barnen kopplade även de nyvunna erfarenheterna om bin till barnserien Biet 
Maja som visas på Svt plays Barnkanal. Denna koppling gjorde att förskolläraren lät 
barnen titta på ett avsnitt för att sedan låta barnen reflektera över likheter och skillnader 
om bin som berättades i boken versus serien. 

Några justeringar efter förskollärarens kommentarer 
Handledningen har efter intervjun ändrats. Ändringar i inledningen betonar numera 
vikten av att förskollärare bör först och främst, lyssna in barnens tankar och funderingar 
under arbetet med boken och materialet. Vidare har Kapitel 1: Vad säger forskningen? 
Ändrats  till att fokusera på barns språkförståelse och metoder som stödjer detta dvs. det 
”Chamberska” samtalet, multimodalt lärande och critical literacy.  I en tidigare version 
var innehållet i Kapitel 1 i handledningen väldigt bred och tog upp också barns 
kognitiva och sociala utveckling samt hållbar utveckling. Detta förvirrade läsaren och 
gjorde att jag till slut valde att ta bort den delen. Andra delar som tagits bort är också 
hänvisningar till material som förskolläraren kan ordna själv. Detta för att utmana 
förskollärarens egna fantasi. 
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Diskussion och slutsats 
 
Inläsning 
Min arbetsprocess i detta examensarbete startade i en bred inläsning av barnbokens 
historia, vetenskapliga teorier om barns språkinlärning och språkutveckling vid 
högläsning och boksamtal samt om bin och biodling. Utöver detta läste jag barnböcker 
med inriktning mot bin samt om skrivprocesser i barnboksförfattande. Mängden 
litteraturinläsning generade andra perspektiv på mitt arbete som försvårade min 
arbetsprocess. Det tog tid innan jag fann ett ramverk för mitt arbete med tydliga 
avgränsningar. Till slut fick jag besluta mig att endast fokusera på barns språkförståelse 
med hjälp av högläsning och boksamtal 
 
Handledningen 
Något som samtliga, forskare, inom ramen för detta arbete, är eniga om är att 
förskollärares förhållningssätt och arbetsmetoder har en avgörande roll för barns 
språkförståelse. För att kunna förtydliga materialets hänvisning till metoden det 
”Chamberska” samtalet skulle jag ha kunnat formulera en mall som stödjer läraren i 
dess anteckningar under sessionerna. Mallens innehåll skulle kunna inkludera det 
Chamber (2016) menar synliggör alla barns åsikter om vad de gillade och ogillade, 
barnens egna frågor och lärarens egna frågor som stödjer barnen i deras kopplingar till 
den egna erfarenhetsvärlden. Utrymme för specialfrågor skulle också enligt Chamber 
(2016) vara av betydelse för fördjupad förståelse av böckers innehåll. Mallen i sin 
helhet skulle göra det mer lättöverskådligt för förskolläraren i senare egenreflektion av 
sessionerna. Detta kan då också synliggöra förskollärarens förhållningssätt och barnens 
inflytande över boksamtalen.  
 
Handledningen till boken krävs för att kunna stödja den mer oerfarne läraren eller 
fungera som inspiration till den mer erfarne menade förskolläraren och det håller jag 
med om. Däremot behöver jag förtydliga i handledningen och i aktiviteterna att de 
frågeställningar som vänder sig till barnen endast är inspiration och förslag på hur 
förskolläraren kan arbeta med Chambers metoder för boksamtal. Detta för att inte låsa 
in förskollärarens egna uppfinningsrikedom eller lyhördhet inför barnens egna frågor 
och intressen som sker i stunden.  
 
I och med att detta examensarbete är inriktat mot didaktik kan frågorna ”vem, vad, hur 
och varför” kategoriseras in i andra rubriker i handledningen. Detta gör att de didaktiska 
frågorna integreras mer i texten och blir något som genomsyrar arbetet mer. Praktiskt 
skulle jag kunna skriva för ”Vem” i inledningen och ”Vad och Varför” skulle kunna 
anges i syftet. ”När” är inte nödvändigt att ge instruktioner om då varje förskollärare 
själva måste avgöra när det finns ett passande tillfälle i verksamheten. ”Hur” skulle 
kunna tillsammans med checklistorna finnas tillgängliga i barnboken för att underlätta 
genomförandet av varje högläsning och boksamtal med barnen. Förskolläraren skulle 
därmed slippa bläddra fram och tillbaka mellan handledningen och barnboken. 
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Brevet till föräldrarna skulle behöva omformuleras då begreppen det “Chamberska” 
samtalet, critical literacy och multimodalt lärande kan bli svåra att förstå för dem som 
inte är insatta i yrkesspråket. Förslagsvis kan en begreppslista komplettera brevet till 
föräldrarna och i handledningen till förskollärarna och likaså i denna rapport för att göra 
det mer lättförståeligt. Jag skriver också i både rapporten och i handledningen att brevet 
till föräldrarna är ett förslag och att varje förskollärare kan anpassa brevet till sina 
föräldrar. 
 
Boken 
Min skrivprocess för barnboken genererade först i 28 korta kapitel och var tänkt att bli 
en färdig bok. Bearbetningen tog lång tid och jag insåg till slut att min testgrupp inte 
skulle få tid till att gå igenom allt material. Därför fattades ett beslut om att endast 
skriva klart tre kapitel dvs. ett utkast. En fortsättning på boken kan komma att bli 
färdigställt i framtiden. I det fortsatta skrivandet vill jag se över layouten i varje kapitel. 
Vid en snabb överblick kan det till synes se ut att vara mycket att förhålla sig till som 
läsare då det är många delar som sätts samman och ska bilda en helhet i högläsningen 
och boksamtalen. Vidare kan jag behöva prova olika varianter och kanske prova trycka 
delar av boken till en inbunden bok för att få en känsla av slutproduktens format.    
 
Materialet 
Förskolläraren förmedlade tankar angående materialkostnaderna. Kanske, menade hen, 
att materialkostnaderna behöver minskas ifall det ska bli högre efterfrågan. Materialet 
kunde istället skapas i tvådimensionellt material eller av barnen själva, föreslog 
förskolläraren. Jag är ändå av den uppfattningen att barn behöver ett mångfacetterat 
material som är taktilt för att skapa djupare förståelse om bin. Givetvis kan 
tvådimensionellt också skapas som komplement.  
 
I övrigt är jag mycket nöjd med formgivningen av drottningen, arbetsbiet och drönare, 
larven och brickorna. Däremot saknas en docka med Betty Biodlare som skulle generera 
en helhetsupplevelse för barnen och förskolläraren.  
 
Brickorna blev dock inte som jag tänkte mig från början. Jag började skriva ut i PVC 
plast i 3D skrivare vilket fungerade bra, men sen beställde jag ett miljövänligare 
material tillverkat av majs som smälte inuti maskinen vilket förstörde hela 3D skrivaren. 
Jag fick tänka om och valde istället en centimeter tjock egenfärgad ullfilt som jag skar 
upp till hexagoner. I efterhand blev resultatet mer i samklang med de sydda bina i textilt 
material anser jag. Vidare upptäckte jag att maracaserna var något för stora och kräver 
av den som hanterar materialet att använda en del fysisk kraft och tålamod. Mindre ägg 
skulle därför vara intressanta att köpa in. Jag skulle även behöva sy om bakkroppen till 
drönaren då även vetekudden krävde ett visst tålamod för att få in. Larven i förhållande 
till de övriga bina kan te sig något slarvigt gjorda för en person med textila kunskaper 
och kan komma att ändras i dess design. För att förtydliga för förskolläraren vad som 
inkluderas i materialet skulle jag även kunna göra en översikt med hjälp av en tablå som 
visar på varje dels innehåll.  
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Slutsats 
Handledningen, boken och det konkreta materialet förhåller sig till forskningen genom 
att de stödjer och inspirerar förskollärarens undervisning i högläsning och boksamtal. 
Barnens egna tankar genom samtal, lek, drama, dans och skapande visar på att barnen är 
nyfikna, intresserade och vill veta mer. Deras tidigare kunskaper och nyvunna 
kunskaper om bin synliggörs i förskollärarens fältanteckningar och barnens egna 
teckningar samt i barnens medforskande i cybervärlden och i barnens lekar i de icke 
lärarledda aktiviteterna. Det blir tydligt att barnen kan koppla samman tidigare 
erfarenheter med det nya när de refererar till Biet Maja, att bin och blommor hör 
samman med pollinering och växters förökning. I och med att barnen öppnar upp och 
argumenterar, frågar och kopplar samman text, material och erfarenheter ökar barnens 
språk och abstraktionsnivåer som är en grund för djupare textförståelse. Utifrån 
resultatet har jag en förhoppning om att barns erövring av språket med hjälp av 
högläsning och boksamtal kan främja barns språkförståelse.  
 
Resultatet av min prototyp som sedan testades av en barngrupp med en förskollärare 
uppnådde mina mål med studien. Jag har fått mycket kunskap om vilka 
förbättringsområdena är och vad jag inom det närmaste behöver justera innan fler 
kapitel kan bearbetas. Det hade dock varit intressant om fler förskollärare och barn 
deltagit i undersökningen, då hade jag nog fått ännu mer kunskap om 
helhetsupplevelsen utifrån andras perspektiv. Troligen hade jag fått fler informanter till 
undersökningen om jag hade tagit mig tid att se över formuleringarna i missivet. Detta 
är något jag kan tänka på till en annan gång.  
 
För vidareutveckling av handledningen, barnboken och det konkreta materialet skulle 
innehållet också kunna inkludera hållbarhetsaspekten. Det vore också intressant att 
studera högläsningen och boksamtal utifrån ett närmare perspektiv där jag deltar som 
observatör och filmar sessionerna med barn och förskollärare. En annan variant skulle 
också vara att göra en inspelning där jag själv undervisar i högläsning och boksamtal 
med detta material som stöd för barns språkförståelse.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Missiv 
Hej Förskollärare! 
 
Jag heter Emiilie Keijser och studerar till förskollärare vid Högskolan i Gävle. Under 
hösten har jag arbetat med mitt examensarbete som är inriktat mot didaktik. I praktiken 
innebär detta att jag har gjort en prototyp på en interaktiv barnbok med tillhörande 
taktilt material samt en handledning till förskollärare. 
 
Detta arbete tar avstamp i ett tidigare examensarbete som jag påbörjade när jag läste 
Textilt hantverk. Min vision då var att göra barn nyfikna på binas värld och dess 
koppling till den värld vi lever i. Jag insåg vid projektet slut att jag saknade de rätta 
verktygen för att kunna skapa rätt förutsättningar för barns lärande och utveckling. Men 
efter nästan 3,5 år utbildning på förskollärarprogrammet har jag fått möjligheten att 
bygga vidare på detta ämne; bin och barns språkförståelse. 
 
Som testgrupp kommer förskolläraren behöva läsa några delar ur handledningen innan 
ett första möte med mig, där jag kommer presentera barnboken och materialet. Därefter 
kommer förskolläraren själv planera in tre tillfällen med barnen och genomför delar ur 
barnboken. Allra sist genomförs en utvärdering som kommer bygga på förskollärarens 
egna observationer av barnen med hjälp av dennes fältanteckningar.  
 
Den färdigställda rapporten kommer sedan att avrapporteras som ett examensarbete vid 
Gävle högskola. Alla eventuella namn som finns i rapporten kommer vara fiktiva, detta 
för att säkra lärarnas och barnens anonymitet. Förskolläraren kan närsomhelst dra sig ur 
fram till slutet av v. 49. Efter kursens slut kommer rapporten att arkiveras. 
 
Vänliga hälsningar/ Emiilie 
 
Kontaktuppgifter till Emiilie Keijser: 
Mail: XXX 
Telefonnummer: XXX 
 
Kontaktuppgifter till Kerstin Bäckman (Handledare vid Gävle högskola): 
Mail: XXX 
Telefonnummer: XXX 
 
………………………………………………………………………. 
Underskrift förskolläraren 
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Bilaga 2: Lärarens checklista i mötet med barnen 
Möte 1 

• Visa bokens omslag och förklara syfte: Läs inledningen i boken- En resa i binas värld 
med Betty Biodlare 

• Låt barnen få fundera på vad de själva kan om bin. Genom att låta dem berätta muntligt 
och att rita bin 

• Presentera Betty Biodlare 
• Presentera släktskapet mellan bina och visa dem drottningen, arbetsbiet, drönaren och 

larven med stöd av släktträdet, se kapitel 6- Bisysslor. 
• Låt dem undersöka djuren på sitt sätt. 
• När de är redo kan barnen fundera över hur de själva ser på sina släktband; föräldrar, 

syskon, husdjur etc. Se bisyssla 1 under Kapitel 6- Bisysslor 
• Läs kapitel 1- Betty Biodlare och drottningen 
• Genomför QR- kod under läsningen 
• Reflektion kring karaktärerna 
• Undersök utrymme genom att sätta en gräns 
• Rita enskilt det egna hemmet 
• Obligatoriskt val av kapitel till nästa gång 

 
Möte 2 
 

• Gå igenom i korthet vad ni gjorde förra gången 
• Läs Kapitel 3: Städbin, byggbin och yngel  
• Genomför visning av larven i Bricka 3 under läsning 
• Genomför inneslutning av larven i dess silkeskokong och pollenlocket under läsning 
• Drama och dans: Byggbi 
• Rita enskilt innehållet i hexagonen 

 
Möte 3 

• Gå igenom i korthet vad ni gjorde förra gången 
• Läs Kapitel 2- Vaktbin, dragbin och drönare 
• Diskutera barnens drömyrke 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till läraren 
 

• Vilka tidigare erfarenheter har du kring högläsning och samtal? 
• Vad reagerar ni på i kapitel 1-Vad säger forskningen? Vad finner ni intressant/ 

mindre intressant?  
• Stöttar handledningen din planering av sessionerna före, under och efter? 
• Vilka tankar dyker upp när du bekantar dig med materialet? Saknas det material? 

Är texten begriplig? Är det lätt att hitta bland rubrikerna det ni söker efter?  
• Använder du dig av informationsbreven till föräldrarna?  
• Får du några spontana reaktioner från föräldrarna? 
• Vilka kunskaper har barnen före och efter arbetet med barnboken och det övriga 

materialet? 
• Vart riktas barnens intresse mot under sessionerna? 
• Vilka frågor och aktiviteter arbetar ni med utifrån materialet? 
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Bilaga 4: Handledningen 
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Bilaga 5: Skisser
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Släktträd 
 

 
Bisyssla 1 
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Bilaga 6: Boken 
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Bilaga 7: Det konkreta materialet 

 
Brickorna 
 

 
 
Bidrottningen och äggen 
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Arbetsbi och sjalar 
 

 
Drönare och värmekudde 


