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Sammanfattning 

Hur det går att arbeta för en hållbar utveckling är något som ligger högt på agendan 

både i samhället i stort och på verksamhetsnivå, i detta fall förskoleverksamhet. Hållbar 

utveckling benämns för första gången som begrepp i den kommande reviderade 

läroplanen för förskola som träder i kraft i juni 2019. I och med det följer även en 

förväntan om att förskollärare tillsammans med barngruppen ska arbeta med hållbar 

utveckling. Examensarbetet innefattar skapandet av ett didaktiskt lärandematerial i form 

av en inbunden bilderbok, Den magiska resan i jorden, med tillhörande 

lärarhandledning. Produkten syftar till att stötta förskollärare i det kommande 

lärandeuppdraget inom hållbar utveckling i den svenska läroplanen för förskolan. 

Bilderboken fokuserar på nedbrytningsprocesser av organiskt material och 

lärarhandledningen omfattar två olika delar som kopplas till boken, Samtal och 

Aktiviteter. Produkten utmanar och erbjuder bland annat socialt samspel, 

begreppsbildning och ämneskunskap inom biologi och mer specifikt nedbrytare och 

nedbrytning. Detta didaktiska material bygger på litteracitet samt nuvarande forskning.  

 

 

 

 

Nyckelord: Bilderbok, lärarhandledning, nedbrytningsprocesser, tidig 

barndomsutbildning, utbildning för hållbar utveckling. 
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Inledning 

Hållbar utveckling ligger högt på agendan i samhället, inte minst efter sommarens 

omfattande skogsbränder som härjade i stora delar av Sverige. Frågor kring hur vi kan 

ta hand om miljön diskuteras i samhället, och då förskolan är en del av samhället 

påverkas även verksamheten av detta. Skolverket (2016) skriver i läroplanen för 

förskolan att barn redan i ung ålder ska introduceras för miljö och naturvårdsfrågor, med 

en förhoppning om att erfarenheter och lärdomar kring detta kommer prägla barnet 

genom hela livet. Skolverket menar vidare att förskoleverksamheten ska ansvara för att 

barnen på förskolan utvecklar förståelse och intresse kring naturens olika kretslopp samt 

förståelse för hur natur, människor och samhälle hänger ihop och påverkar varandra. 

Den nuvarande läroplanen för förskolan nämner dock inte hållbar utveckling som 

begrepp, vilket den kommande läroplanen gör. Från och med juni 2019 tar begreppet 

plats i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018), och det är därför en förväntan om att 

hållbar utveckling ska introduceras samt arbetas med tillsammans med barnen. Detta är 

ett tydligt tecken på att frågor kopplat till hållbar utveckling blir av allt mer vikt både i 

samhället men också i förskolan och detta kan leda till ett ökat behov av lärandeverktyg 

inom ämnet.  

 

Begreppet hållbar utveckling innefattar tre dimensioner: social, ekonomisk och 

ekologisk hållbar utveckling och samtliga dimensioner, eller delar, är sammanlänkade. 

Utifrån Pleijel (2013) och den förklaring av begreppet ekologi som han framför som 

läran om samspel mellan organismer och deras miljö, valdes den ekologiska 

dimensionen som central del i examensarbetet. Pleijel beskriver att miljön innefattar 

mångfalden av alla de organismer som finns samt världens alla icke-levande delar så 

som jord, luft och vatten och detta var någonting som ytterligare hjälpte processen i att 

förfina vad arbetet ska beröra. Den ekologiska delen inom hållbar utveckling smalnades 

av till att specifikt inrikta sig på nedbrytningsprocesser av organiskt material. Detta för 

att möjliggöra ett skapande av ett didaktiskt material som kan bidra till en djupare 

förståelse inom den ekologiska delen i hållbar utveckling då denna del är bred och 

komplex. 

 

Spearman och Eckhoff (2012) menar att i undervisning för hållbar utveckling är 

litteratur och framför allt bilderböcker för barn, användbart. Ogelman (2012) beskriver 
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hur det har varit effektivt att för förskolebarn introducera konceptet kring jord, vilka 

som lever i och på jorden (nedbrytare), erosion samt hur viktig jorden är för miljön 

genom ett temaarbete med aktiviteter som utgår ifrån illustrerade bilder och 

handdockor. Att läsa böcker med barn ligger oss varmt om hjärtat och under 

förskollärarprogrammets gång har vi lärt oss att en bilderbok kan arbetas med på många 

olika sätt och en längre tid än bara ”läsvila”. Detta har gjort att vi haft två 

utgångspunkter i arbetet som vi ansåg var möjliga att förena, att utforma en bilderbok 

och tillhörande lärarhandledning som är inriktad mot nedbrytningsprocesser och hållbar 

utveckling.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet är att skapa en bilderbok där innehållet riktas mot nedbrytningsprocesser av 

organiskt material, till denna bilderbok medföljer en lärarhandledning som innehåller 

förslag på samtalsunderlag och aktiviteter. Tanken är att detta didaktiska material kan 

användas som en del i temaarbete för att stötta förskollärare i lärandeuppdraget inom 

hållbar utveckling.  

 

Frågeställningar: 

- Upplever förskollärare att bilderboken engagerar barn i ämnet 

nedbrytningsprocesser av organiskt material? 

- Upplever förskollärare att de fick stöttning av lärarhandledningen? 

 

Bakgrund 

Nedan presenteras styrdokument och litteratur som ligger till grund för vår produkt. 

Bakgrunden har delats upp i två grundkategorier, Styrdokument och Litteratur och där 

rubriken Litteratur har tre underkategorier för att det ska vara enkelt att följa texten. De 

tre underkategorierna är Hållbar utveckling, Nedbrytningsprocesser samt Högläsning 

och samtal. Den litteratur vi fann kring nedbrytningsprocesser riktad mot förskolebarn 

var något underrepresenterad därav har litteratur som riktar sig till barn i 

grundskoleåldern inkluderats, vilket benämns. Bakgrunden kommer vidare att 

diskuteras och kopplas till syfte och resultat under rubriksättningen Diskussion. 
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Styrdokument 

I den nya läroplanen för förskola Skolverket (2018) står det att förskolan ska skapa 

förutsättningar för att barn utvecklar en förståelse för hur människans val i vardagen kan 

bidra till hållbar utveckling. Alla barn skall ges förutsättningar för att utforska sin 

närmiljö, utveckla växande intresse och ansvar för hållbar utveckling samt att de på ett 

aktivt sätt deltar i samhället.  

 

Begreppet nedbrytningsprocesser beskrivs inte ordagrant i läroplanen för förskolan, 

däremot omnämns naturvetenskap (Skolverket, 2016). Nedbrytningsprocesser av 

organiskt material är ett naturligt kretslopp som faller under begreppet naturvetenskap. 

Skolverket beskriver hur ett av förskolans uppdrag är att ansvara för att barnen 

utvecklar ett intresse och en förståelse för de olika kretsloppen som finns i naturen, samt 

att barn ges möjlighet att upptäcka och se samband mellan hur människa och natur 

påverkar varandra. Det beskrivs även i läroplanen för förskolan att barn ska ges 

möjlighet att få en utvecklad förståelse för innebörden i naturvetenskap och ges 

möjlighet att se samband i naturen. Vidare beskrivs det hur barn bör ges tillfällen att 

utveckla sin kunskap kring djur, växter, fysikaliska fenomen och kemiska processer. Ett 

sätt att arbeta med naturvetenskap är genom samtal. Skolverket beskriver detta såhär:  

 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn/.../utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, 

ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” (Skolverket 2016, s.10).  

 

UNICEF Sverige (2009) beskriver genom Barnkonventionen att barns utbildning ska 

utformas på så vis att den syftar till att utveckla en respekt för naturmiljön. Detta 

påvisar att det finns ett globalt intresse att värna om naturmiljön. I skollagen 

(2010:800), SkolL, 8:2 anges det att förskolan ska förbereda barnet för fortsatt 

utbildning, i och med att naturvetenskap är ett ämne som präglar svensk skola betyder 

det även att naturvetenskap ska inkluderas i förskolan. 

 

Skolverket (2016) beskriver hur förskolan ska sträva efter att varje barn ska ges 

möjlighet att utveckla ett intresse för text och bild samt en förmåga att samtala, tolka 

och använda sig av dessa. Förmågan att lyssna, uttrycka egna uppfattningar, ställa 

frågor och reflektera är också ett av målen i läroplanen för förskolan. Barn ska även ges 

möjlighet till att utveckla nyanserat ordförråd, talspråk och begrepp. Förskolan är den 
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platsen där barnen ska lägga grunden till att på sikt kunna tillägna sig den sortens 

kunskap som bygger på den gemensamma referensram som alla behöver i samhället. 

 

Litteratur 

Dessa grundkategorier är indelad i tre underkategorier, Hållbar utveckling, 

Nedbrytningsprocesser samt Högläsning och samtal.  

 

Hållbar utveckling 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) beskriver hur Helldén menar att 

nyckeln till att nå ett hållbart samhälle är att samhällsmedborgarna har ett 

kretsloppstänkande. Elfström et.al skriver att om barn i ung ålder får möjlighet att 

konkret utforska fenomen och begrepp kopplat till kretsloppstänkande har grunden lagts 

till att nå ett hållbart samhälle. Barn behöver i ung ålder lära sig att förstå relationen 

mellan natur och djur i sin omgivning. Förskollärare ska därför ge barn möjlighet att 

lära sig om ekologiska kretslopp i sin vardag och närmiljö. Även Björneloo (2011) 

beskriver hur barn, vare sig de är fem eller femton år, behöver uppleva och komma nära 

naturen med samtliga sinnen för att få lust att lära. Barn bör få chans att uppleva 

skogens fågelkvitter, smaken av ett bär, doften av barr, se de färgglada höstlöven och 

känna en mask röra sig i handen för att utveckla en nyfikenhet vilket även Elfström, 

Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) menar. Björneloo (2011) skriver vidare att 

förskollärare sedan bör koppla dessa upplevelser till olika typer av reflektioner. I 

förskoleålder kan det vara passande att diskutera, och det krävs att förskolläraren bjuder 

in till en diskussion med varierad språkmiljö med stor variation på ord, vilket kan gynna 

barnen i deras reflektion över upplevelsen för att minnas och lära sig för livet. 

Nedbrytningsprocesser 

Helldén (2013) skriver om lågstadiebarns uppfattningar kring nedbrytning av löv. De 

flesta av barnen hade en föreställning om att löven försvann genom att de flög iväg eller 

regnade bort men sade inte något om själva processen. Några av barnen uttryckte att löven 

blev jord, men utan någon hypotes om hur det faktiskt blev jord, medan några av dem 

benämnde processen med ord som att löven ruttnade eller möglade. Ett fåtal barn sade att 

djur medverkade i processen till skapandet av jord, medan resterande tänkte att jord 

bildades genom någonting mekaniskt. Generellt fann författaren att barnens beskrivningar 
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kring vad som hände med löv associerades till erfarenheter om höstlöv som virvlade 

omkring, försvann eller flög upp i himlen. Detta tyder på att yngre barn förlägger olika 

naturfenomen till ställen de inte vet någonting om eller inte kan kontrollera.  

 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) belyser vikten av att barn redan i 

tidig ålder får stöttning i att förstå och skapa ett starkare band med natur och djur i deras 

närmiljö. För att detta ska vara möjligt måste förskollärarna vara medveten om 

sambanden mellan naturens olika kretslopp för att kunna synliggöra för barnen hur 

saker och ting hänger ihop. Elfström et.al skriver om ett projekt innefattande ett rådjur 

där förskollärare och en grupp förskolebarn följde nedbrytningen av ett rådjur samt hur 

detta utvecklades till ett kretsloppstänkande. Vidare beskriver författarna hur aktiviteter 

som denna där barn får utforska och undersöka med hjälp av många olika sinnen i sin 

tur bidrar till permanenta minnen. Dessa minnen och erfarenheter sätter sig djupare än 

den sortens kunskap som barnet endast får läst eller berättat för sig vilket kan i den 

senare skolåldern vara grunden till en djupare förståelse kring ekologiska processer.  

 

Högläsning och samtal 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) beskriver hur förskolepersonal ofta läser för 

barnen när de är trötta alternativt hungriga. Heimer (2016) beskriver vikten av att ha ett 

syfte vid högläsning ur böcker, det är enligt författaren inte fel att läsa för barnen i ett 

lugnande syfte men det är betydande att veta varför. När ändamålet är att få barnen att 

samtala och fundera är det viktigt att göra detta vid ett tillfälle där barnen har energi och 

inte är allt för trötta och hungriga. Heimer belyser vidare att planerade boksamtal bidrar 

med ett fördjupat pedagogiskt syfte med högläsningsaktiviteten. Genom att samtala med 

barnen och göra gemensamma aktiviteter kopplat till högläsningsaktiviteten skapas 

förutsättning för lärande. Förskolläraren kan med stor fördel använda sig utav öppna 

frågor vid boksamtalen (Heimer, 2014; Edwards, 2017; Elfström, Nilsson, Sterner & 

Wehner-Godée, 2014; Björneloo, 2011). Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) skriver 

att läsning i förhållande till ett tema har både kunskap- och språkutvecklande potential. 

Denna sorts läsning är kopplat till att forskare idag, enligt Damber et al., är relativt 

eniga om att kunskap- och språkutveckling är beroende av varandra samt att kunskap 

och språk utvecklas i sociala samtal. Vidare betonas hur tematiserad läsning skulle 
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kunna påverka identitetsutvecklingen hos barn, bland annat förmåga att känna empati, 

byta perspektiv och fungera i grupp. 

 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) belyser även vikten av att samtala med barnen 

enskilt eller i grupp vid temaarbete i förskolan, detta för att få underlag om hur mycket 

kunskap barnet har inom ämnet och utifrån det hur arbetet ska läggas upp. Författarna 

beskriver hur det är viktigt att introducera ett temaarbete på så vis att det skapar 

förväntan och spänning. Har inte ett temaarbete en spännande introduktion kan det göra 

att barnen tappar intresse och tillfällena för lärande blir mer utmanande. Även vid 

högläsningsaktiviteter är det viktigt att bygga upp spänningen och förväntningarna hos 

barnen. Författarna beskriver ett sätt att göra detta på, vilket kan vara att samtala kring 

bokens framsida tillsammans med barngruppen för att skapa förförståelse kring boken 

samt få igång ett engagemang hos barnen. Förskolläraren bör själv läsa igenom boken 

innan den presenteras för en barngrupp (Heimer, 2016; Edwards, 2017). Detta för att 

under aktiviteten veta var det är relevant att stanna upp och diskutera med barnen.  

 

Tidigare forskning 

Nedan presenteras hur vi sökt fram tidigare forskning, kopplat till studiens syfte, i 

underkategorin Databassökning. Materialet vi fann har delats upp i tre underkategorier 

för att det ska vara enkelt att följa texten. De tre kategorierna är Hållbar utveckling, 

Nedbrytningsprocesser och Litteracitet. Denna forskning kommer vidare att diskuteras 

och kopplas till syfte och resultat under rubriksättningen Diskussion.  

 

Databassökning 
Sökandet av materialet till litteraturstudien har främst utgått ifrån databaserna ERIC och 

DiVA. Backman (2016) skriver att det en bra idé att använda sig av fler än en 

referensdatabas, för att få en bred och heltäckande sökning, då olika referensdatabaser 

har olika täckningsgrad. Innan sökningen påbörjas ska det också vara bestämt vilka 

referensdatabaser som ska användas.  Stukát (2011) beskriver hur ERIC är en självklar 

databas att söka artiklar i. ERIC och DiVAs sökbaser har en funktion där det går att 

välja att enbart visa resultat på forskning som är ”peer reviewed”. Sökbasen Scholar 

användes också men i detta fall krävdes en större källkritik då denna sökmotor inte har 

funktionen att välja bort forskning som inte är ”peer reviewed”. 
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För att begränsa antalet träffar valdes specifika sökord vilket Bryman (2018) skriver 

om. Författaren menar att litteratursökning är ett första steg där rapporter, böcker och 

tidskrifter behandlas och utifrån den genomgången kan några nyckelbegrepp 

identifieras. Detta hjälper till att avgränsa det valda forskningsområdet. Främst 

användes sökord på engelska för att få större bredd på sökresultaten och några av de 

mest använda sökorden var: ECE (Early Childhood Education), ECEC (Early 

Childhood Education and Care), ESD (Education for Sustainable Development), soil, 

decomposers, read aloud, book-reading, preschool och kindergarten. Även svenska 

sökord användes och några exempel är: hållbar utveckling, tidig barndomsutbildning, 

jord, nedbrytare, högläsning, bilderbok. Keywords och abstract lästes igenom på de 

träffar vi fick via sökorden för att avgöra om artikeln var relevant. Därefter lästes de 

relevanta artiklarna i sin helhet vilka totalt var 26 stycken och dessa utgör bland annat 

underlag för arbetet. Stukát (2011) beskriver att det är viktigt att välja bra sökord (både 

svenska och engelska) vid litteratursökning i databaser. Kunskap om sökmetoder är av 

vikt men även ett mycket kritiskt sinnelag är viktigt för att inte drunkna i mängden 

sökträffar. 

 

Hållbar utveckling 
Hedefalk (2014) påvisar två definitioner av undervisning för hållbar utveckling. De har 

både ett och samma mål, att stimulera och utveckla barnens förmåga till att se att deras 

förhållningssätt kan bidra till förändring. En skillnad mellan dessa två definitioner är att 

en av dem fokuserar på flera olika områden medan det andra lägger större fokus riktat 

mot undervisning om just miljö. Detta sätt är att se undervisning för hållbar utveckling 

är med fokus om, i och för miljön. Barnen lär sig om miljö genom till exempel biologi, i 

miljön genom konkreta upplevelser och erfarenheter av olika naturfenomen samt att de 

lär sig för miljön genom att aktivt öva på att lösa natur- och miljöproblem och 

långsiktigt för att göra val genom livet som är hållbara. Det andra sättet att se 

undervisning för hållbar utveckling är, som tidigare nämnt, de tre dimensionerna i 

undervisningen, vilka är social, ekonomisk och ekologisk. Den sociala dimensionen 

handlar om jämlikhet och rättvisa, den ekonomiska om hur ekonomin kan utvecklas och 

att värna om både mänskliga och materiella resurser på vår jord. Den ekologiska 

dimensionen innefattar en hänsyn om den biologiska mångfalden och om ekosystem 

och dessa tre dimensionerna är tänkt att vara nära sammanflätade för att lättare se hur 

samhälle, miljö och livsstil är relaterade. Vilket undervisningssätt eller vilket innehåll 
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undervisning för hållbar utveckling bör ha är inte definierat på ett enda enskilt sätt. 

Detta möjliggör för förskollärare att utgå från ett och samma syfte och grundtanke i, 

undervisning för hållbar utveckling, men undervisningen kan variera i innehåll. 

 

Spearman och Eckhoff (2012) har i sin studie sett att behovet av utbildning om hållbar 

utveckling kommer att fortsätta växa till följd av det ökade intresset för miljöfrågor i 

samhället. Det blir då förskollärarens roll att under barns tidiga år lägga grund för en 

djupare förståelse kring hållbar utveckling. Förskollärares förhållningssätt samt hur de 

utbildar barnen inom ämnet blir därför centralt. Davis i UNESCO (2008) lyfter 

fördelarna med att tidigt introducera utbildning för hållbar utveckling under 

förskoleåren för att möta samhällets ökade behov om kunskap kring hållbar utveckling. 

Barn bör i barndomen få möta och skapa minnen i naturen för att bilda en empatisk 

relation med en vilja att värna om naturen genom resten av livet. Rosenow och Koralek 

(2008) och Fägerstam (2012) skriver att det inte är ovanligt att barn kan känna rädsla för 

naturen och att vistas i den. Om barnen däremot vistas mycket utomhus och får kunskap 

om naturen kan rädslan istället bytas ut mot nyfikenhet och trygghet.  

 

Det är betydelsefullt att förskolebarn får uppleva naturen och utveckla en kunskap om 

den (Ärlemalm-Hagsér; 2013, Spearman och Eckhoff ; 2012, Ogelman; 2012). 

Ärlemalm-Hagsér (2013) belyser vidare hur barn har tankar och frågor kring tillståndet 

på jorden kopplat till hållbarhet. Att barn engagerar sig i samtal om fenomen i sin 

omvärld skriver även Ärlemalm-Hagsér (2012) i en annan av sina studier. Där blev 

barnens meningsskapande synligt och formades enligt författaren positivt genom att de 

aktivt deltog i samtalen och var engagerade i att skapa förståelse kring begreppet Earth 

hour. Barnen diskuterade bland annat de explosioner som ledde till jordens uppkomst, 

rymden och vem som äger jorden. Det finns många delar i hållbar utveckling som är 

relevanta för barn att ta del av och Engdahl och Rabušicová (2011) beskriver hur 

förskolebarn är kapabla att diskutera och resonera kring frågor som berör hållbar 

utveckling.  

 

Ferreira, Cruz och Pitarma (2016) beskriver hur ett sätt att bedriva utbildning för hållbar 

utveckling är att låta barnen få observera och ifrågasätta. Konkreta upplevelser där 

barnen sedan får undersöka och bilda sin egen uppfattning stärker deras språkande då de 

utmanas till att resonera samt att dem förhoppningsvis får nya kunskaper kring olika 
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naturfenomen. Reunamo och Suomela (2013) och Engdahl (2007) menar att barn bör 

ges chans till att förstå att deras idéer och handlingar spelar roll och är viktiga. Barns 

inflytande ska vara centralt i lärande för hållbar utveckling i förskoleverksamhet. Detta 

genom att de får vara delaktiga i planeringen och upplägg av olika aktiviteter vilket i 

långa loppet kan bygga en förståelse om att de kan påverka sin omgivning och 

framförallt att alla handlingar de gör och de beslut de tar har konsekvenser för miljön. 

Vikten av att påbörja undervisning om hållbar utveckling för barn redan i tidig ålder är 

allmänt känt då det ger en god start för fortsatt lärande om hållbar utveckling genom 

livet (Pramling Samuelsson och Park, 2017; Eriksen, 2013; Davis, 2009; Prince 2010). 

Ogelman (2012) menar att nyckeln till att undervisa om hållbar utveckling på förskolan 

är genom en medvetenhet om miljön.  

 

Nedbrytningsprocesser 

Ett sätt att arbeta med hållbar utveckling på förskolan kan vara genom 

nedbrytningsprocesser och därmed bland annat vikten av att förstå att saker och ting inte 

bara försvinner i tomma intet. Tidigare studier beskriver hur barn i förskoleåldern 

generellt har en liten förståelse för nedbrytningsprocesser av organiskt material (Ljung-

Djärf, Magnusson & Peterson, 2013; Ero-Tolliver, Lucas & Schauble, 2013; Ljung-

Djärf, Wennås Brante & Holmqvist Olander 2014). Ero-Tolliver, Lucas och Schauble 

(2013) beskriver barns hypoteser kring vad som händer med alla löv som faller på 

marken varje år. Där visade det sig bland annat att barns förklaringar var att löven 

försvinner till andra planeter och att löven blir trampade på och går sönder i allt mindre 

och mindre bitar tills de blir så små att de försvinner. Barnen fick i denna studie arbeta 

med nedbrytningsprocesser av organiskt material under en termin och i slutet av 

terminen visade det sig att barnen hade fått en god förståelse kring 

nedbrytningsprocesser. 

 

Spring och Harr (2014) beskriver i sin studie hur barn i årskurs fem har 

missuppfattningar om nedbrytning och sönderdelning. De beskriver hur barns 

uppfattning ofta är att material försvinner naturligt utan hjälp av någon nedbrytare eller 

extern hjälp. Författarna har tittat närmare på hur barn i årskurs fem utfört olika 

aktiviteter där de utforskat nedbrytare, dess funktion för naturen och 

nedbrytningsprocesser. De har bland annat samlat in organiskt material, tittat på hur 

nedbrytningsprocesser går till och dokumenterat detta. Vidare har de också tittat på 
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vilken funktion nedbrytare har i nedbrytningsprocessen. I slutet av studien hade barnen 

fått en större förståelse för närmiljön, nedbrytningsprocessen och nedbrytare. Spring 

och Harr påvisar vikten av att kombinera utomhusaktiviteter med inomhusaktiviteter i 

ett temaarbete som i detta fall handlade om nedbrytares funktion i närmiljön. 

 

Counsell, Jacobs och Gatewood (2017) beskriver i sin studie hur en förskoleklass 

arbetar med miljömedvetenhet genom ämnet jord. I undersökningen genomför barnen 

tre aktiviteter kopplat till ämnet jord. En av dessa aktiviteter är att barnen tittade på 

jordfyllda badkar som innehöll dött organiskt material så som rötter, bark och löv men 

också olika sopor så som plastflaskor, aluminium osv. Barnen kategoriserade sedan in 

föremålen i två kategorier, biologisk nedbrytbara och icke biologisk nedbrytbara. Sedan 

diskuterade barngruppen vilka föremål som kom från djur och växtriket samt vilka 

föremål som var tillverkad av människan. Det organiska materialet förser jorden med 

viktiga näringsämnen samtidigt som de mänskliga föremålen inte gör det utan istället tar 

upp värdefull plats i jorden där växtrötter ska växa. Som aktivitet två läggs en del utav 

de två olika jordarna i varsin påse, sedan tillsätts en böna i påsarna och barnen får 

undersöka hur rötterna växer i respektive jordar. Författarna gav också i artikeln förslag 

på öppna frågor som var gynnsamma för förskollärare att ställa i samband med 

aktiviteterna, exempelvis ”Vad är det du ser i jorden?” och ”hur har fröet spridit ut sig i 

jorden med sopor i jämförelse med den utan sopor?”. Författarna beskriver att vart 

eftersom barn utvecklar en medvetenhet om miljön börjar de uppskatta och förstå vilken 

roll de själva kan inta i kampen om att ta hand om miljön men också lära sig hur miljön 

faktiskt påverkar deras egna liv. Detta är en av huvudanledningarna för varför unga barn 

ska få möta biologi redan i förskolan.  

 

Högläsning och samtal 

Spearman och Eckhoff (2012) menar att i undervisning för hållbar utveckling är 

litteratur och framför allt bilderböcker för barn, användbart. Utifrån definitionen av 

undervisning för hållbar utveckling från de tre dimensionerna går det att konkret 

introducera och undersöka frågor kring ekologi- och miljöteman inom hållbar 

utveckling. Bilderböcker som exempelvis är centrerade kring hållbar utveckling, kräver 

en förskollärare som besitter en medvetenhet och förståelse för de tre komponenterna. 

Detta på grund av att förskolläraren då kan stötta barnen genom exempelvis öppna 

frågor. Öppna frågor är gynnsamma i förhållande till barns engagemang och därmed 
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även för barns lärande (Norling & Lillvist, 2016; Delacour, 2015). Spearman och 

Eckhoff (2012) belyser även detta fast specifikt mot hållbar utveckling. Förskollärare 

som använder sig av öppna frågor vid högläsning ur barnböcker bidrar även till en 

positiv inverkan på barns språkutveckling (Breit-Smith, Busch, Dinnesen & Guo, 2017). 

Pentimonti och Justice (2009) belyser i diskussionen av sin studie hur både forskning 

och teori menar att förskollärares användning av strategier och stöttning under 

högläsningsaktiviteter med barn i grupp kan ha en positiv inverkan på barns lärande.  

 

Högläsning tillsammans med barn är ett naturligt tillfälle för barnen med stöttning av 

läraren att möta mer sofistikerade ord och utöka sitt ordförråd då många barnböcker 

faktiskt innehåller ord som barn möjligtvis inte tidigare stött på (Lowman, Stone & 

Guo, 2018; Kindle, 2009). Kindle (2009) belyser vidare hur det krävs att förskollärare 

är uppmärksam och använder frågor och kommentarer för att skapa samtal kring texten 

mellan hen och barnen. Bingham, Venuto, Carey och Moore (2017) argumenterar för 

användningen av informativa texter i förhållande till högläsning av komplexa 

barnböcker. Det kan vara hjälpsamt i den meningen att det bekantar barnen med koncept 

av vetenskap samt gynnar barns språkförståelse. Författarna ger ett exempel ur sin 

studie där en förskollärare läser en barnbok som handlar om ugglor, barnen förstår inte 

varför mamman till de små ugglorna lämnar barnen på natten för att jaga. Bingham et 

al. beskriver hur förskolläraren då använder sig utav en informativ text om ugglor. 

Genom att läsa och undersöka detta tillsammans med barnen och inte innan blir barnen 

delaktiga i processen och får chansen att även bekanta sig med informativa texter. Ett 

ord som visade sig svårt för barnen att förstå var nattaktiv. Författarna menar att 

förskolläraren kan upprepa ordet och sedan beskriva ordet på ett mer barnvänligt sätt, 

exempelvis: nattaktiv är när djur är vaken på natten och sover på dagen. Breit-Smith, 

Busch, Dinnesen och Guo (2017) belyser också vikten av att barn får möta informative 

texter redan i förskoleåldern med anledning av att öka sitt ordförråd och vara förberedd 

inför skolåldern. Författarna påvisar vikten av att läsa samma bilderböcker och 

informativa texter flera gånger. 

 

Förskollärarens förhållningssätt är centralt för utveckling av barns litteracitiet. En 

förskollärares närvaro i samband med fysiska föremål (exempelvis bok och figurer) och 

att denne har en god kännedom för hur interaktion och stöttning mot den specifika 

individen bör te sig är avgörande. Ett hjälpmedel kan vara öppna frågor för att engagera 
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barnen, då det har visat sig att barn visar god respons till just öppna frågor (Norling och 

Lillvist, 2016). Liberg (2010) belyser vikten av interaktion mellan barn och 

förskollärare för att öppna upp nya ämnen och ny kunskap. De frågor förskollärare 

ställer till barnen i gemensamt berättande kan i högsta grad påverka barnets svar och det 

egna sättet att berätta.  

 

Teoretiskt ramverk 
 

Produkten är utformad utifrån litteracitet som knyter an till ett sociokulturellt perspektiv 

där allt lärande sker socialt vilket kommer presenteras nedan.  

 

Nationalencyklopedin definierar litteracitet och hur begreppet tidigare har använts för 

olika verksamheter som är kopplade till läsande och skrivande. På senare tid har 

begreppets innebörd breddats, ifrån att vara enbart kognitivt och 

utvecklingspsykologisk, till att betona både de sociala och kulturella aspekterna av läs- 

och skrivaktiviteter. Därför ingår numera även, i och med det nya synsättet, att 

litteracitet uppstår och sker i sociala sammanhang och i och med det medieras de 

värderingar och attityder som finns i samhället. Begreppet mediering kommer förklaras 

ytterligare längre ner. Björklund (2008) beskriver att litteracitet är ett utbrett och 

komplext begrepp som i sammanhang med social aspekt består av symboler, bilder, 

tecken och tal. Dessa delar är indirekt eller direkt kopplade till text av något slag. 

Björklund hävdar att litteracitet sker i socialt samspel och att det krävs ett socialt 

perspektiv på litteracitet. Litteracitet gör sig synligt i olika konkreta händelser, 

litteracitethändelser, där det även finns någon sorts text involverad. Författaren 

beskriver vidare hur berättande, i form av bilderbok som en del av ett temaarbete i den 

pedagogiska verksamheten, både influerar och inspirerar barn att själva återskapa det 

som berättats. Genom att barn engagerar sig i återskapande kan detta också förstås som, 

och kopplas, till barns litteracitet. Litteracitet kan både vara kulturellt betingat och 

någonting barn tillvinner sig i socialt samspel där barnet är en aktiv individ och 

människorna omkring är samspelsparters. 

 

Björklund (2008) beskriver hur människor framställer och använder både språkliga och 

intellektuella, samt fysiska redskap. Samspelet mellan de språkliga och fysiska 

redskapen, som exempelvis kan vara vår bilderbok, är centrala i litteracitet som utgår 
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ifrån ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande. De utgör en betydelsefull 

del av de kulturella hjälpmedel (till skillnad från de biologiskt givna) som används i 

människans vardag. Kunskap kan medieras (förtolkas) genom exempelvis bilderboken 

(kulturella hjälpmedel) i socialt samspel. Dock är detta ingenting som sker med 

automatik utan det kan ske över en längre tid beroende på vart i den proximala 

utvecklingszonen individen befinner sig. Både Björklund (2008) och Säljö (2014) 

beskriver hur utvecklingszonen kan definieras som det avstånd mellan vad individen 

kan åstadkomma ensam utan stöd (uppnådd kompetens) och vad individen kan 

åstadkomma i samspel med mer kapabla individer. Björklund (2008) beskriver 

begreppet scaffolding (stöttning) som att en mer kompetent person, vuxen eller barn, 

förenklar någonting, exempelvis delar upp och förenklar en uppgift i flera mindre 

uppgifter för att mottagaren ska förstå och klara av det. Har förskolläraren vetskap kring 

vart barnets proximala utvecklingszon är kan hen därmed genom scaffolding mediera 

kunskap som möter barnets erfarenhetsvärld och bygger vidare på den. Björklund 

beskriver hur individer kan erövra (ta över och omtolka) kunskap i socialt samspel och 

då barnet sedan behärskar kunskapen kan hen också använda och föra denna kunskap 

vidare. Lärande sker alltså i relation och samspel med andra individer genom mediering 

och erövrande. 

 

Björklund (2008) går djupare in på hur kunskap kan erövras i litteracitet och beskriver 

bland annat att barn bör ges chans till att använda berättande som en uttrycksform för 

erfarenheter ur vardagen. Förskollärare bör bjuda in till samtal om exempelvis en 

bilderbok för att ge barnen chans till att utveckla och bredda sin litteracitet. Barn bör 

tillåtas att diskutera och lyfta de delar de finner intressant för att skapa sin egen mening. 

Författaren belyser tre kategorier, autonomi, delaktighet och involvering som visar på 

barns sätt att vara med i berättande. Genom att barnen får vara delaktiga i berättande får 

barn en innebörd i begreppen här och nu samt där och då. Förmågan att flytta perspektiv 

mellan nu och då bidrar till möjligheter att tala kring det som inte är konkret eller 

synligt och därmed främjas förståelsen för abstrakta företeelser som sker i autonomi 

(när barn på egen hand berättar) i samband med annat tillfälle. Barn bör involveras i 

berättandet för att ges chans att uttrycka sig och komma till tals. När barn både 

involveras men också involverar sig själva i berättandekontext förstärks även deras 

kunskap kring hur strukturen i en berättelse byggs upp. Kunskap om struktur bidrar med 

stöd till barnets eget berättande. Nyckelord, vilket tar berättandet framåt, utgår ifrån 
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textinnehåll eller bild, och detta stöttar barnet att bygga upp berättelser som även 

innehåller förflyttning av riktning. Genom att använda de tre kategorierna kan barn 

delvis skapa ett nytt innehåll i sin berättelse och samtidigt inspireras andra barn att 

också bli delaktiga i sådana samtal. Till sist använder sig barn av snarlika strategier som 

förskollärare. Barn tar sig an litteracitiet på ett sätt som känns intressant och passande 

för just den individen menar Björklund. Författaren skriver att barns erfarenheter ska tas 

tillvara på och att barn själva skapar litteracitet, genom egna erfarenheter och inom 

verksamheten. För förskollärare innebär det att hen bör skapa förutsättning för detta, 

bland annat genom att uppmuntra barns olika uttryck inom litteracitethändelser. 

 

Procedur 

Stukát (2011) beskriver vikten av att vara så utförlig som möjligt i metodavsnittet för att 

läsaren enkelt ska kunna följa arbetet men även själv kunna utföra samma arbete och se 

om resultatbilden blir samma. Även Rienecker (2016) belyser tydlighet och klarhet som 

viktigt vid bland annat examensarbeten. Därav har vi valt att dela upp metodavsnittet i 

tre stycken underrubriker, Bilderboken, Lärarhandledning och Kommentarer. 

Ursprungsidén var att skapa en bilderbok med tillhörande lärarhandledning och för att 

skapa produkten har databassökning använts som presenterats tidigare under rubriken 

Databassökning. Denna databassökning utgjorde grunden för utformandet och 

innehållet till bilderboken och lärarhandledningen där forskning söktes inom områdena 

hållbar utveckling, nedbrytningsprocesser och litteracitet.  

 

Bilderboken 

Nedan presenteras hur bilderboken har utformats i underkategorierna Bakgrund, Manus 

och Utformande. 

 

Bakgrund 

Kryp är en naturlig del i nedbrytningsprocesser då de hjälper till med nedbrytningen av 

organiskt material. Vi har valt att använda oss av samlingsordet kryp för att innefatta 

insekter, maskar och sniglar i ett och samma ord. Lassén-Seger (2008) och Nikolajeva 

(2000) beskriver att djur är vanligt förekommande i bilderböcker och att karaktärer 

porträtteras både realistiskt och förmänskligade och utifrån detta gjordes val angående 

bokens karaktärer och innehåll. Djurs popularitet beror på olika faktorer enligt Lassén-
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Seger (2008), och hon menar att detta delvis beror på vuxnas syn om att barn 

metaforiskt kan ses som busiga och vilda djur men även ur barns perspektiv då barn 

anses knyta an och få empati för djurkaraktärer. Utifrån detta gjordes valet att 

karaktärerna i bilderboken skulle porträtteras som kryp. Faktaböcker om insekter och 

kryp kopplade till nedbrytningsprocesser lästes för att säkerställa att karaktärer till 

boken hör samman med nedbrytning på ett eller annat sätt. Redan befintliga 

bilderböcker om olika sorters kryp lästes för att se om några kryp var 

underrepresenterade inom det valda ämnet.  

 

Hoppstjärtar visade sig vara ett kryp som sällan finns med i bilderböcker och har även 

ett annorlunda namn. Utifrån tidigare erfarenheter har vi sett att barn finner udda ord 

intressanta och lustiga och därför är det en förhoppning om att just hoppstjärten kan 

fånga barnens intresse och att spännande diskussioner kan uppstå. Utöver hoppstjärten 

föll valet av karaktärer på snigel, mask och bakterier. Snigel valdes då det är en 

nedbrytare som lever ovan mark och för att de generellt går att hitta genomgående i 

Sverige och förskolors närområde samt går att se med blotta ögat vilket även masken 

gör. Masken valdes även för att den är en tydlig etablerad representant inom 

nedbrytning i barnböcker. Bakterier är generellt förknippade med sjukdomar och 

negativa ting, men de har även en betydande roll i nedbrytning där de är viktiga aktörer 

och detta gjorde att de valdes med i bilderboken. Utformandet av karaktärerna skedde 

genom att olika förslag skissades och det gjordes avvägningar gällande färgval och 

utseende. Frågor kring hur mänskliga de skulle vara, och om de skulle ha några övriga 

attribut så som huvudbonader och glasögon diskuterades. Ett första manus skapades 

sedan där bokens innehåll beskrevs sida för sida, i vilken ordning och exakt hur varje 

sida skulle se ut med text och bild. 

 

Manus 

Temat och motivet i boken har genom text och 

bild framträtt explicit. Nikolajeva (2017) beskriver 

hur berättelsers händelseförlopp kan inledas med 

en exposition där de centrala karaktärerna och 

miljön introduceras. Sedan trappas spänningen 

upp ända tills någon sorts av kulmen nås, därefter 

följer en upplösning där ordningen återställs till 
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ursprunget. Den sista delen i den dramatiska kurvan som Nikolajeva beskriver är 

koda/slut där berättelsen avrundas. Manuset i bilderboken har skapats med detta som 

grund. Bokens titel är Den magiska resan under jord och huvudkaraktären är Siv. 

Berättelsen utspelar sig till största delen i jorden och i ett inslag i berättelsen får en hiss 

en betydelsefull roll. Hissen i jorden kan ses som ett magiskt inslag och utifrån detta 

togs titeln till boken fram. Bilderbokens omslag ska återspegla innehållet i boken 

(Vulkanmedia, 2016) därför gjordes valet att Siv porträtterades i hissen under jord. Det 

är två karaktärer vars kön blir tydligt, Siv och My, eftersom de benämns som honor. 

Detta är medvetet då Österlund (2008) skriver att bilderböcker domineras av pojkar, 

flickkaraktärer skildras men inte alls i samma utsträckning. Det var därför ett naturligt 

val att två av karaktärerna benämndes som “hon” i bilderboken medan de andra inte ges 

något kön.  

 

Bilderboken omfattar 24 sidor vilket var ett standardval för tryckta böcker hos 

leverantören (Önskefoto, 2018). Berättelsen börjar med att snigeln Siv är utomhus och 

letar efter mat, hon får syn på ett äpple och beger sig dit. Upp ur jorden kommer 

plötsligt en hiss med hoppstjärten Harim. Harim erbjuder Siv att följa med under jord 

och se hur äpplen tas om hand genom nedbrytning samt träffa fler invånare som bor där. 

Väl under jord får vi följa Siv och Harim när de tar sig mellan de olika jordlagren samt 

träffar representanter för de olika platserna. Den första representanten är masken My 

som berättar hur hon bidrar till nedbrytning av äpplen. Den andra representanten är 

hoppstjärten Hipp som presenterar bakterier och att även de är bidragande till 

nedbrytningen av äpplen. Siv och Harim åker ner till berggrunden och där går hissen 

sönder, vilket gör att masken My kommer till undsättning och påvisar sin goda förmåga 

att ta sig fram i jorden. När de kommit upp ur jorden igen talar de om äventyret och 

nedbrytning. Bilderbokens manus är baserat på den litteratur och forskning vi funnit. 

Hedefalk (2014) påvisar, som tidigare nämnt, bland annat ett sätt att bedriva 

undervisning för hållbar utveckling vilket är att barnen först bör lära sig om miljön 

genom exempelvis ekologi. Forskning visar att barn från förskoleåldern och ända upp 

till årskurs fem har svårt att förstå nedbrytningsprocesser kring organiskt material i 

naturen (Ero-Tolliver, Lucas & Schauble, 2013; Ljung-Djärf, Magnusson & Peterson, 

2013; Ljung-Djärf, Wennås Brante & Holmqvist Olander, 2014; Spring och Harr, 

2014). Detta ligger till grund för att bilderbokens handling är centrerad kring jord, 

nedbrytare och nedbrytning. Valet av att nedbrytningsprocessen i boken fokuserar på ett 
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äpple och exempelvis inte en kotte beror på att små barn intresserar sig kring vad djur 

äter (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014). Nikolajeva (2017) beskriver 

också hur mat spelar stor roll i barnlitteratur och att mat har ungefär samma funktion i 

barnböcker som sex har i vuxenböcker. Bland annat att barn kan känna igen sig i att 

vara hungrig, mätt, äta god mat, äta mat som är förbjuden och så vidare och detta utgör 

också grunden till att vi valt att använda ord som mumsig mat samt beskriver hur Siv 

letar efter mat. I utformningen av texten till bilderboken lades också mycket tid på 

uppbyggnad av ord samt val av specifika ord. Gjems (2018) skriver att om barn genom 

högläsning får höra ovanliga ord främjas ordinlärning och litteracitet och utifrån detta 

valdes medvetet ord i bilderboken som exempelvis nedbrytning och ödsligt. Fast (2009) 

menar att barn omedvetet får kunskap om språk i samband med en berättelse. De kan 

konkret lära sig uppbyggnad av språket och hur det låter, samt nya begrepp och ord. 

Skolverket (2016) beskriver att barn ska ges möjlighet att utveckla intresse för bild och 

text i berättelser och utifrån sin förmåga också diskutera, ifrågasätta och tolka dessa. 

Barnen ska även utveckla sitt ordförråd, talspråk, öva på att samtala och ställa frågor.  

 

Gjems (2018) skriver att barn med mindre kunskap och erfarenhet gällande vad en bok 

handlar om har stor nytta av att förskolläraren stannar upp i läsandet för att koppla temat 

i bilderboken till passande bilder för att barnen ska förstå. Förskolläraren kan även 

koppla barnens erfarenheter med begrepp och ord som representerar erfarenheten för att 

ytterligare ge barnen en förståelse för det som läses för dem. Utifrån detta valdes att 

ämnet nedbrytning omnämns i text och följs upp av att bakgrunderna utformades med 

detaljer kopplade till nedbrytning.  

 

Utformandet av innehållet  

En bildlärare på Högskolan i Gävle mailades med förfrågan om att boka högskolans 

bildsal. Eftersom det var oklart hur lång till det skulle ta att skapa boken bokades salen 

till en början i tre dagar. Veckan därpå bokades bildsalen ytterligare tre dagar. Denna 

plats valdes då rummet erbjuder mycket ytor att arbeta på samt tillgång till det material 

som var tänkt att användas i skapandet av bilderboken.  

 

Akvarellfärger användes i färgerna, röd, gul, blå, grön, brun, och vit samt blandades 

olika nyanser. Bakgrunderna och karaktärerna målades var för sig. Ögonen på 

karaktärerna målades överdrivet storleksmässigt i jämförelse med verkligheten för att få 
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ett uttrycksfullt utseende. Hoppstjärten Harim målades med en bygghjälm på huvudet 

för att särskilja hen från den andra hoppstjärten Hipp. Harim och Hipp målades i färgen 

grön och Siv målades med orange skal för att inte smälta in för mycket med 

bakgrundsfärgerna. Av samma anledning målades bakterierna i färgstarka färger. 

Resterande delar och My målades färgmässigt relativt realistiska. Bakgrunderna i 

bilderboken målades också relativt realistiska med detaljer i form av djur och föremål 

som lever i jorden, men de har ingen framträdande roll i själva berättandet. Edwards 

(2017) menar att det är barnen som ska styra vad just de finner intressant med 

bilderboken, barnen hittar och ser vad de vill, vilket inte alltid är själva huvudhistorien.  

 

 

 

Pappersark i A4-format med en något grövre tjocklek än ett vanligt ritpapper valdes. 

Arken har ordentligt med struktur, för att ge färgerna mer skiftning, vilket 

förhoppningsvis ger ett annat djup i målningarna. Arken klipptes i kvadrater i storleken 

21x21 centimeter. Kvadraterna målades till bakgrunder samt karaktärer, hissarna och 

äpplena målades på separata papper och klipptes ut med sax. De utklippta karaktärerna, 

hissar och äpplen kunde sedan smidigt förflyttas mellan de olika bakgrunderna. 

Huvudkaraktären Siv och hissen målades tre gånger där utseendet eller vinklarna 

varierade, hoppstjärten Harim och masken My målades två gånger. I utformandet av 

bilderna fanns en tanke att även textrutor så småningom skulle rymmas. De specifika 

platserna utformades på så sätt att de fylldes med bakgrundsfärg och få detaljer. När 

materialet var färdigt fotograferades varje scen till bilderboken med en Samsung Galaxy 

S7. När varje scen var fotograferad överfördes bilderna till en bärbar dator. På datorn 

laddades Önskefotos fotoboksredigeringsprogram (Önskefoto, 2018) ner där sedan den 

sista delen i skapandet av bilderboken tog fart. 
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Först lades bilderna in i redigeringsprogrammet, vilket genererade i 24 stycken sidor 

och varje bild täckte respektive sida. Nästa steg var att lägga in texten i 

redigeringsprogrammet. Val kring storlek på texten gjordes i avvägning utifrån 

bilderbokens storlek, för att få balans mellan text och bild. Texten lades in i vita rutor på 

platser där det sedan tidigare var bestämt att de skulle vara. Typsnittet Microsoft New 

Tai Lue i storlek 20 användes i textrutorna i bilderboken och typsnittet är utformat för 

längre texter vilket därmed gör att det kan uppfattas som lättläst. Fram- och baksida på 

bilderboken utformades där titel, text till baksida och bokrygg samt författare lades till. 

Även författarnamn, texten på bokryggen samt baksidestext skrevs i typsnittet Microsoft 

New Tai Lue för att hålla utseendet enhetlig. Nikolajeva och Scott (2006) beskriver hur 

bilderböckers framsidor normalt består av bokens titel, författarens och illustratörens 

namn och eventuellt utgivarens namn. Eftersom denna bilderbok inte planeras att ges ut 

till försäljning så finns inte heller något namn på utgivare på framsidan. Författarnas 

namn, som också är illustratörer, skrevs i storlek 24 och bokryggens text skrevs i storlek 

15. På omslaget av boken var syftet att väcka läsarens uppmärksamhet genom titeln och 

det blev därmed aktuellt med ett annat typsnitt. Utöver illustrationerna som signalerar 

att det är en barnbok förstärktes detta genom att titeln fick en grön färg och ett lekfullt 

typsnitt, Lily UPC i storlek 76. För att tydligt få fram mjuka former gjordes texten fet 

och ett sådant typsnitt anses vänligare menar Garfield (2012). En ClipArt föreställande 

två stycken äpplen infogades på framsidan då äpplen är centrala för berättelsen. På 

baksidan av bilderboken valdes en ClipArt ut som textram, titeln har typsnittet Gabriola 

storlek 28, för att passa ClipArtramen. Baksidestexten är skriven i typsnittet Microsoft 

New Tai Lue storlek 18. 

 

Se även Bilaga 1 för bild på bilderboken i inbundet format. 
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Lärarhandledning 

Nedan presenteras hur lärarhandledningen har utformats i underkategorierna Bakgrund 

och Utformande. 

 

Bakgrund 

Idéer och inspiration till lärarhandledningen hämtades bland annat ifrån litteratur, 

tidigare forskning och olika hemsidor på internet. Tanken är att lärarhandledningen 

erbjuder ett antal olika aktiviteter kopplat till bilderboken samt stöttning i samtal kring 

boken. Det teoretiska ramverket är litteracitet som knyter an till ett sociokulturellt 

perspektiv, där allt lärande sker i socialt samspel (Björklund, 2008) och av den 

anledningen bygger lärarhandledningen på samtal och aktiviteter som gynnar det sociala 

samspelet. Lärarhandledningen är uppbyggd i rubrikerna Inledning, Samtal och 

Aktiviteter.  

Bilderböcker väcker generellt ett intresse hos barn, en vilja att lära sig mer och att 

undersöka menar Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014). Berättande, 

exempelvis genom bilderböcker, är ett gynnsamt sätt att introducera nya områden inom 

naturvetenskap enligt författarna. Barn ges därmed chans till att leka och utforska 

fenomen efter vad de finner intressant utifrån boken. Inom lärande i hållbar utveckling 

ska barns inflytande vara i centrum, de ska ges möjlighet att se att deras åsikter är 

viktiga menar Engdahl (2007) och Reunamo och Suomela (2013). Det ges därför förslag 

på olika typer av aktiviteter i lärarhandledningen, för att förskolläraren ska kunna 

anpassa och låta barnen vara delaktig i att välja aktiviteter. Bilderboken kan vara en del 

av ett temaarbete där en eller flera av aktiviteterna i lärarhandledningen ingår och 

Björklund (2008) menar att temaarbeten kopplat till bilderböcker inspirerar barn att på 

egen hand återskapa det som läses för dem. Om barn ges möjlighet att ta del av 

aktiviteter som är kopplade till bilderbokens innehåll som de sedan återskapar kan det 

kopplas till litteracitet. 

Edwards (2017) har varit central i skapandet av lärarhandledningens del Samtal 

samtidigt som forskning kring öppna frågor också har präglat utformandet av 

samtalsdelen i lärarhandledningen. I lärarhandledningen uppmuntras förskolläraren att 

samtala om bilderbokens utsida tillsammans med barngruppen innan hen börjar läsa. 

Exempel från lärarhandledningen:  
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Samtala om bokens utsida innan ni läser boken. Studera omslaget och titel och läs texten på baksidan/.../ 

Förslag på frågor: Jag undrar… Vad du ser för figurer? Vad du tror boken handlar om? Om du vill veta 

mer om någonting? 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) beskriver vikten av att bygga upp spänning och 

förväntning hos barnen i samband med högläsningsaktiviteter. Författarna beskriver att 

det är fördelaktigt att samtala kring bokens omslag tillsammans med barngruppen för att 

barnen ska få en förförståelse kring boken samt engagera sig, vilket också Edwards 

(2017) skriver om. Edwards beskriver dessutom hur öppna frågor är positiva vilket även 

annan litteratur och forskning påvisar (Björneloo, 2011; Breit-Smith, Busch, Dinnesen 

& Guo, 2017; Delacour, 2015; Edwards, 2017; Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-

Godée, 2014; Heimer, 2014; Norling & Lillvist, 2016; Spearman & Eckhoff, 2012). 

Öppna frågor ska fungera om stöd och inspiration för förskollärare kring att bjuda in 

barnen till att aktivt tala om boken (Heimer, 2014; Edwards, 2017; Damber, Nilsson & 

Ohlsson, 2013). Öppna frågor bör ställas med stor nyfikenhet och på ett sådant sätt att 

barnen inte kan svara rätt eller fel (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014; 

Edwards, 2017; Björneloo, 2011). Vidare belyser Edwards (2017) de positiva effekterna 

kring att lägga till frasen jag undrar framför de frågor förskollärare ställer. Exempelvis 

”Jag undrar vad du tror boken handlar om?” istället för ”Vad tror du boken handlar om”, 

genom att lägga till orden jag undrar visar förskolläraren ett genuint intresse kring 

barnets funderingar vilket kan vara en bidragande faktor för att locka barn till att dela 

med sig av hur de resonerar.  

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) skriver att temaarbeten där barn 

får undersöka fenomen över en längre period passar både äldre och yngre barn. Barn 

uppskattar att upprepa, återkoppla, känna igen och att jämföra vilket togs i beräkning i 

utformandet av lärarhandledning och grundtanken om ett temaarbete. Fem stycken 

aktiviteter utformades, samtliga innefattar både inom- och utomhusaktiviteter. 

Aktiviteterna har olika omfattning tidsmässigt där de flesta går att utföra över flera 

dagar eller veckor, medan några av dem går att genomföra på en samling, men med en 

förhoppning om att de då är en del i någonting större så som ett temaarbete. Det var 

viktigt i utformandet av aktiviteterna att barnen skulle ges tillfälle att vara utomhus 

utifrån det Björneloo (2011) skriver att det krävs att barn får naturnära upplevelser för 

att få lust att lära. Ärlemalm-Hagsér (2013) och Spearman och Eckhoff (2012) beskriver 

att det är betydelsefullt att förskolebarn får uppleva naturen och utveckla en kunskap om 

den. 
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Utformandet av innehållet 

I utformandet av lärarhandledningen har de didaktiska frågorna vad, varför och hur 

vävts in utan att de uttalats konkret. Först en kort inledning där syfte och tanke med 

lärarhandledningen beskrivs. Sedan ges allmänna råd inför och under läsning under 

rubrikerna Förberedelser, Skapa förutsättningar och Låt samtalen börja. Dessa råd 

syftar till hur förskollärare kan förbereda sig själv innan högläsningsaktiviteten men 

även råd som kan vara till hjälp under högläsningsaktivitetens gång. Exempelvis 

uppmuntras förskollärarna till att ta reda på vilka förkunskaper barnen har kring ett visst 

ämne för att veta vad som är relevant att bygga vidare på (Damber, Nilsson & Ohlsson, 

2013). Därefter ges specifika exempel på frågor att samtala med barnen kopplat till 

några av sidorna i bilderboken. Sammanlagt omfattar handledningen 13 stycken 

förslagsrutor som innefattar förslag på öppna frågor. Tanken är inte att förskolläraren 

ska använda sig utav alla frågor som finns i lärarhandledningen utan dessa utvalda 

frågor fungerar som en stöttning om inte samtalen flyter på av sig själva. Samtalen ska 

cirkulera kring det barnet finner relevant och därför ges inte förslag till alla 24 stycken 

sidor i bilderboken.  
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Nästa del i lärarhandledningen tar vid under rubriken Aktiviteter. Här ges en allmän 

beskrivning kring varför just dessa aktiviteter är utvalda till handledningen. Alla 

aktiviteter är kopplade till vårt teoretiska ramverk där allt lärande sker i socialt samspel 

mellan exempelvis språkliga och fysiska redskap (Björklund, 2008). Aktiviteterna 

innehåller alltså moment som gynnar litteracitet och lärande genom att de exempelvis 

innehåller diskussioner, reflektioner samt fysiska redskap. På de sista fem sidorna finns 

fem separata aktiviteter som är kopplade till bilderboken. Aktiviteterna är 

Maskexperimentet, Plankan, Förnaprov, Snigelhotell och Mögelburken. 

Helldén (2013) belyser olika sätt att konkret arbeta med nedbrytningsprocesser av 

organiskt material och detta ligger delvis till grund för varför aktiviteten 

Maskexperimentet finns med i lärarhandledningen. Ett sätt som författaren beskriver 

som framgångsrikt är att titta på olika sorters löv, och hur dessa bryts ned. Ett annat sätt 

kan vara att undersöka maskar då de även av små barn ofta förknippas med nedbrytning. 

Fyll en hink med jord och maskar tillsammans med barnen, på toppen av hinken 

placeras sedan olika sorters löv och slutligen täpps hinken med ett lock så att innehållet 

behålls fuktigt och mörkt. Några dagar senare går det att se vilka sorters löv som 

masken valt att dra ner i jorden. Helldén beskriver även hur maskar har stor betydelse 

för markförhållanden genom att de luckrar upp jorden och blandar jord från olika lager. 

Detta kan tillsammans med barn studeras närmare genom att fylla en hög glasburk med 

olika jordskikt och ett par lager sand för att skilja jordskikten åt. Därefter vattnas jorden 

så den blir fuktig samt att maskar tillsätts. Till sist försluts burken med ett lock så att 

fukten stannar i burken och burken ställs mörkt. Någon vecka senare går det att urskilja 
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hur jorden har luckrats upp och blandats genom att maskarna tagit sig igenom de olika 

jordlagren. Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) menar att barn ska få 

utforska fenomen och introduceras för begrepp inom kretslopp. Detta är också en 

bidragande faktor till varför maskexperimentet finns med i lärarhandledningen där 

kretslopp kring löv påvisas genom nedbrytning med hjälp av maskar.  

Även aktiviteten Plankan påvisar en del av ett kretslopp då barnen får undersöka hur 

lång tid det tar för föremål att brytas ner. Aktiviteten går ut på att spika eller knyta fast 

olika sorters föremål på en planka som sedan grävs ner i marken. Plankan kan sedan 

grävas upp med jämna mellanrum för att undersöka hur föremålen förändras och bryts 

ner över tid. Vi fann inspiration till aktiviteten plankan från Håll Sverige Rent (u.å) som 

är en stiftelse med syfte att verka för att öka miljömedvetenheten, främja återvinning 

och minska nedskräpning samt ifrån Counsell, Jacobs och Gatewood (2017).  

 

Många barn är rädda för naturen och att vara där menar Fägerstam (2012) och Rosenow 

och Koralek (2008) men om barn får kunskap om naturen och får spendera tid där kan 

denna rädsla försvinna vilket togs i beaktning i utformandet av produkten. Specifikt 

aktiviteten Förnaprov valdes då den innefattar riktiga kryp, kanske till och med de kryp 

som presenteras i bilderboken eller nya spännande kryp. Aktiviteten går att genomföra 

under en kortare tid vilket är ett komplement till de aktiviteter som både kräver mer 

material, förberedelser och därmed mer tid.  

Även Snigelhotell utformades med detta i beaktning, här ges barn möjlighet till att 

undersöka sniglar, både i sniglarnas naturliga miljö och på nära håll på förskolan. För 

att avspegla bokens huvudkaraktär, snigeln Siv, valdes just det djuret, för att fånga upp 

det intresse barn kan få kring just sniglar utifrån bilderboken.  

Mögelburken är den sista aktiviteten som finns med i lärarhandledningen. Här får 

barnen undersöka mögelsvampar och rötbakterier, förruttnelseprocessen samt hur mögel 

bildas genom att undersöka äpplen, vilket är representerat i bilderboken. Syftet med 

aktivitet är att påvisa att det inte bara är kryp som är bidragande till nedbrytningen, även 

mögelsvampar kan vara bidragande. Alla fem aktiviteter är även utformade i syfte att 

barnen ska ges chans att ställa hypoteser, diskutera och reflektera vilket även omnämns i 

lärarhandledningen. 
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Hela lärarhandledningen är utformad för att matcha bilderboken med färg, form och 

figurer, se Bilaga 2 för bild på lärarhandledningens framsida. Typsnittet Microsoft New 

Tai Lue används som bas även i lärarhandledningen, detta för att bilderboken och 

handledningen ska matcha ihop estetiskt. På framsidan är titeln fetmarkerad och skriven 

med Hobo Std storlek 48 och resten av texten på framsidan samt rubrikerna Inledning, 

Samtal och Aktiviteter inne i lärarhandledningen är skriven med Hobo Std, storleken 18. 

Underrubrikerna under rubriken Samtal har typsnittet Microsoft New Tai Lue i storlek 

14 och är fetmarkerad. Brödtexten och texten i de vita samtalsrutorna fram till rubriken 

Aktiviteter i lärarhandledningen är skriven med typsnittet Microsoft New Tai Lue, 

storlek 14. Varje aktivitets rubrik har också Microsoft New Tai Lue men i storlek 20, 

fetmarkerad och understruken. All text i beskrivningen av aktiviteterna är skriven med 

typsnittet Microsoft New Tai Lue. Brödtexten har storlek 12, ordet Tips i tipsrutan är 

skriven med storlek 14 och texten i de vita rutorna är skriven med storlek 11.  

 

Åldersrekommendation 

Det finns ingen åldersrekommendation för produkten, detta för att inte begränsa den till 

en viss ålder vilket är i linje med Björklunds (2008) syn på litteracitet. Det finns en 

tanke med att det är förskollärarens ansvar att hitta hur produkten används för att passa 

just den barngruppen och den enskilda individen. Att inte ha en åldersrekommendation 

gjordes även på grund av tanken att förskolläraren har betydelse för barns lärande 

utifrån den proximala utvecklingszonen. Förskollärare som har insikt om var i zonen 

barnet befinner sig kan utifrån det ge passande stöd som kan bidra till att barnet klarar 

saker som kan anses vara bortom hens egentliga kunskapszon enligt författaren. Utifrån 

detta stöttas tanken med att produkten inte har någon åldersrekommendation angivet, 

det är upp till förskolläraren hur denne arbetar med produkten och inte vilken ålder 

barnen har. Svenska barnboksinstitutet (2018) skriver att bilderböcker är generellt för 

barn upp till sex år, och vissa bilderböcker kan vara åldersöverskridande.   
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Kommentarer av förskollärare 

Nedan presenteras tillvägagångsättet som använts för att samla in kommentarer av två 

förskollärare. Kommentarer samlades in för att få ett underlag för att diskutera 

produktens utvecklingsmöjligheter.  

Bryman (2018) beskriver bekvämlighetsurvalet vilket innebär den eller de personer som 

för tillfället finns tillgängliga för forskaren utgör de tilltänka respondenterna, i detta fall 

förskollärare. I den här typen av urval är sannolikheten hög för att respondenterna svarar 

ja på att medverka och deltagandet samt svarsfrekvensen blir därmed generellt hög. Två 

förskollärare kontaktades utifrån bekvämlighetsurvalet via mail med en förfrågan om 

dem var intresserade av att läsa bilderboken för barngrupper i olika åldrar, samt 

genomföra delar av lärarhandledning eller bara utvärdera lärarhandledning beroende på 

om tid fanns eller ej. Båda förskollärarna tackade ja och ett möte anordnades med 

respektive förskollärare.  

Under mötet beaktades informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017) då grundlig 

information förmedlades angående produktens syfte, vad respondenternas del i studien 

blir, att dem när som helst kan ångra sin medverkan samt gavs respondenterna möjlighet 

att ställa frågor. Den muntliga informationen kompletterades med skriftlig information 

genom en samtyckesblankett (Bilaga 3) för att vara så tydlig som möjlig med vårt syfte 

(Löfdahl, 2014). Genom att samtyckesblanketterna delades ut, fylldes i och 

återinsamlades finns respondenternas samtycke försäkrat och därmed har även 

samtyckeskravet beaktats (Vetenskapsrådet, 2017). Tillsammans med respektive 

respondent bestämdes det att respondenten skulle ha tillgång till produkten i en vecka. 

Detta både för att ha en tidsbegränsning, så att testet med bilderboken och 

lärarhandledningen blev gjort men även för att förskollärarna redan hade fullt upp i sina 

verksamheter. Grundtanken med produkten är att den kan användas för att skapa ett 

längre arbete kring nedbrytningsprocesser, men i och med att respondenterna endast 

hade vår produkt i en vecka bidrog det till att respondenterna inte hade tid att genomföra 

hela lärarhandledningen. Detta är något vi kommer ha i åtanke under rubriksättningen 

Diskussion. 

När en vecka hade gått anordnades ytterligare ett möte med respektive respondent där 

hen fick framföra tankar, funderingar samt utvärdering av produkterna. För att 



 

27 

 

säkerställa att arbetets frågeställningar besvarades ställdes ett antal intervjufrågor 

(Bilaga 4). Vid mötet antecknades innehållet i samtalen med papper och penna. 

Respondenternas svar kategoriserades sedan in i kategorier som är till hjälp för att svara 

på syftet. Kategorierna utgår ifrån positiva kommentarer samt kommentarer om 

utvecklingsmöjligheter på bilderboken och lärarhandledningen. I och med att inga namn 

nämns på varken förskola eller förskollärare i arbetet har också hänsyn tagits till 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Sist men inte minst har vikt lagts vid 

nyttjandekravet (ibid), då materialet som samlas in genom respondenterna endast 

kommer att användas enligt vår information till respondenterna.  

Utvärdering av produkten 

Nedan presenteras resultatet av kommentarerna kopplat till frågeställningen. Resultatet 

är indelat i två grundkategorier, Bilderboken – Positiv respons, Bilderboken - 

Utvecklingsmöjligheter, Lärarhandledningen- Positiv respons och Lärarhandledningen 

- Utvecklingsmöjligheter. Dessa fyra grundkategorier är indelade i underkategorier. 

 

Bilderboken – Positiv respons 

Utifrån kategorin Bilderboken - Positiv respons har tre underkategorier identifierats. 

Dessa kallas för: A, B, C. 

 

A) Barns engagemang 

Med denna kategori menas att barns engagemang är ett motiv till att bilderboken 

uppfattades som positiv av förskollärare. En respondent ansåg att bokens omslag bidrog 

till nyfikenhet och samtal mellan hen och barngruppen: 

 

Jag upplever bokens omslag som härligt, den är tilltalande i både färg och form. Jag gillar 

att den “inte är perfekt” i den mening att jag, tillsammans med barnen kan undersöka 

omslaget. Det bidrar till att man tittar lite närmare på omslaget när man inte riktigt vet 

vad saker är vilket jag och barngruppen gjorde. 

  

En annan respondent beskrev hur barnen gillade bilderbokens framsida:  

 

Barnen var intresserade av framsidan, de tittade, pekade och pratade med mig om snigeln 

redan innan vi börjat läsa den.  
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Vidare beskriver en av respondenterna att bilderboken gjorde barnen engagerad då 

barnen ville höra hela bilderboken och samtala kring den:  

 

Jag upplever att barnen var engagerade i och med att de satt kvar och lyssnade på hela 

boken, och så var de delaktiga i att samtala om bokens innehåll/.../Barnen 

uppmärksammade hoppstjärt, roligt namn, så vi googlade. Ingen av oss hade hört talas 

om den förr.  

 

Slutning beskriver en respondent hur samtal kring äpplet i bilderboken uppstod:  

 

Ett barn undrade vart äpplet tog vägen och det pratade vi jättemycket om, så det var 

jättekul.  

 

Citaten motsvarar innebörden i definitionen eftersom det påvisar att bilderboken 

uppfattas som positiv i den meningen att det fångar barns engagemang. 

 

B) Användbar 

Med denna kategori menas att bilderbokens användbarhet är ett motiv till att den 

uppfattades som positiv av förskollärare. 

 

En respondent uttryckte att bilderboken var användbar:  

 

Produkten är definitivt användbar på riktigt/.../ Jag önskar att vi fick behålla både bok och 

lärarhandledning för att jobba vidare med.  

 

En annan förskollärare uttryckte:  

 

Jag tänker att den är jättebra vid ett temaarbete om nedbrytning, eller äpplen eller djur i 

trädgården/.../ Bra fakta, att det finns olika jordlager, bakterier och nedbrytning.  

 

Citaten innebär att förskollärarna upplever att bilderboken är positiv i den meningen att 

dem vill fortsätta arbeta med produkten i deras verksamheter. 
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C) Inspiration 

Med denna kategori menas att inspirationen som bilderboken bidrar med är ett motiv till 

att bilderboken uppfattades som positiv enligt förskollärare. 

 

Boken föder idéer ju fler gånger jag läser den tillsammans med 

barngruppen/.../Exempelvis uppmärksammade jag silverfiskar tillsammans med barnen 

genom att benämna silverfisken som en nedbrytare och att de är ute och jobbar.  

 

Citatet innebär att en förskollärare upplever att bilderboken är positiv i den meningen att 

de får vidare inspiration. 

 

Bilderboken - Utvecklingsmöjligheter 

Utifrån kategorin Bilderboken - Utvecklingsmöjligheter har två underkategorier 

identifierats. Dessa kallas för: A, B. 

 

A) Textmängd 

Med denna kategori menas att förskollärare uppfattade bilderboken skulle vinna på att 

minska mängden text. 

 

En respondent uttryckte detta såhär:  

 

Den var lite svår, mycket text. Känns som den vänder sig till de äldre barnen.  

 

En annan uttryckte sig såhär:  

 

Svårt att läsa den rakt av då det är mycket information och text. Men er tanke är väl att 

arbeta med den i ett tema, och då fungerar det.  

 

Citaten innebär att förskollärarna upplever att bilderboken har utvecklingsmöjligheter i 

den meningen att bilderboken skulle vinna på att korta ner textmängden.  

 

B) Begrepp 

Med denna kategori menas att förskollärare uppfattade att bilderboken skulle vinna på 

att beskriva ett begrepp på samma sätt genom hela boken. 
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En respondent upplever att begreppen jord och näringsrik jord inte skulle blandats i 

bilderboken, hen anser att vi borde hålla oss till endast ett av begreppen: 

 

Ibland använder ni ordet jord i boken och på slutet beskriver ni det som näringsrik jord. 

Jag upplever att barnen inte alltid hänger med i begreppen.  

 

Citatet innebär att en förskollärare upplever att bilderboken har utvecklingsmöjligheter i 

den meningen att bilderboken skulle vinna på att inte blanda begrepp med snarlik 

definition. 

 

Lärarhandledningen– Positiv respons 

Utifrån kategorin Lärarhandledningen - Positiv respons har tre underkategorier 

identifierats. Dessa kallas för: A, B, C. 

 

A) Stöd 

Med denna kategori menas att stödet lärarhandledningen bidrar med är ett motiv till att 

lärarhandledningen uppfattades som positiv enligt förskollärare. 

 

Båda respondenterna uttryckte att dem fann lärarhandledningen som ett stöd. En 

respondent beskriver ett didaktiskt stöd:  

 

Jag upplever hela lärarhandledningen som ett jättebra stöd, både för en ny och eventuellt 

osäker förskollärare som kanske behöver konkret stöd. HUR gör jag? Hur jobbar jag med 

den här boken? Men även för den mer erfarne förskolläraren, för att få ny inspiration och 

inte köra vidare i samma spår.  

 

En annan respondent beskriver detta såhär:  

 

Superbra med en lärarhandledning, mycket bra tips.  

 

Vidare beskrev en respondent hur hen uppskattar tipsen under samtalsdelen i 

lärarhandledningen. Ett av dessa tips var att lägga till frasen “Jag undrar” framför varje 

fråga och en förskollärare beskrev sin uppskattning såhär: 
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Jag gillar verkligen öppna frågor och det gick bra, tycker jag, att använda dem i samtalen 

under läsningen/.../jag gillade också att ni beskrev att jag skulle lägga till “jag undrar” 

framför varje fråga, det gillade jag.  

 

Citaten innebär att förskollärarna upplever att lärarhandledningen är positiv i den 

meningen att den ger förskollärare stöd. 

 

B) Aktiviteter  

Med denna kategori menas att aktiviteterna i lärarhandledningen är ett motiv till att 

lärarhandledningen uppfattades som positiv enligt förskollärare. 

 

En respondent uttryckte detta såhär:  

 

Aktiviteterna i lärarhandledningen är relevant då alla är kopplade till boken och jag 

tycker dem känns genomförbara.  

 

Citatet innebär en förskollärare upplever att lärarhandledningen är positiv i den 

meningen att den innehåller relevanta aktiviteter. 

 

Lärarhandledningen - Utvecklingsmöjligheter 

Utifrån kategorin Lärarhandledningen - Utvecklingsmöjligheter har underkategorin 

Tydligare beskrivning identifierats. 

 

Tydligare beskrivning 

Med denna kategori menas att förskollärare uppfattade att lärarhandledningen skulle 

vinna på att beskriva att boken inte behöver läsas i sin helhet.  

 

En respondent beskrev hur hen tycker att bilderboken har något mycket scener i sig: 

 

Där bakterierna introduceras upplevde jag att det eventuellt blev för många steg i boken, 

vid detta tillfälle hade boken introducerat många nya begrepp som barnen inte tidigare 

hört.  
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Citatet innebär att en förskollärare upplever att lärarhandledningen har 

utvecklingsmöjligheter i den meningen att det skulle vara bra att beskriva att 

bilderboken inte behöver läsas i sin helhet. Dock beskriver respondenten att hen inte 

tycker att den borde kortas ner, utan förklarade att lärarhandledningen kan beskriva att 

bilderboken inte behöver läsas i sin helhet. Respondenten påvisar att hen är medveten 

om att det beskrivs i lärarhandledningen att det är av fördel att läsa bilderboken själv 

innan den introduceras till en barngrupp, detta för att vara förberedd på hur bilderboken 

är upplagd, men respondenten anser att detta kan utvecklas ytterligare i handledningen.  

 

Diskussion 

För att det ska vara enkelt att följa texten har diskussionen delats upp i underrubrikerna 

Metoddiskussion, Bilderboken samt Lärarhandledningen. 

 

Metoddiskussion 

Arbetsprocessen tog fart i databassökningen utifrån ursprungsidén om att skapa en 

bilderbok med tillhörande lärarhandledning. Inläsning av forskning samt litteratur inom 

hållbar utveckling, nedbrytningsprocesser samt litteracitet gjordes. Att använda sig av 

specifika sökord i databassökningen var gynnsamt då sökresultaten var avgränsad till 

forskning inom valda områden. Litteratur kring utformande av barnböcker har också 

bearbetats även om vi kan uppleva att den har fått stått lite i skymundan. Det har varit 

ett aktivt val att begränsa då fokus på detta arbete är hållbar utveckling, 

nedbrytningsprocesser och litteracitet. Litteracitet, som knyter an till ett sociokulturellt 

perspektiv, blev vårt teoretiska ramverk som bidrog till utformandet av produkten. All 

litteratur och forskning var tidskrävande att behandla och det tog tid innan vi hade 

tillräckligt på fötterna för att påbörja skapandet av produkten. Detta bidrog till att 

tidsplanen blev framskjuten vilket gjorde att tiden blev något knapp i slutet. Stukát 

(2011) menar att det är viktigt att visa läsaren eventuella brister i arbetet, att visa 

svaghet är styrka. Det faktum att respondenterna gavs en begränsad tid för utvärdering 

av produkten omöjliggjorde en praktiskt och fullständig utvärdering av 

lärarhandledningen. En mer omfattande undersökning där ett större antal respondenter 

ges chans att lämna sina utlåtanden gällande produkten hade med stor sannolikhet varit 

gynnsamt, och givit en bredare och mer sanningsenlig bild. Respondenterna hade 
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kunnat erbjudas att utvärdera produkten en längre tid, vilket kan vara en 

utvecklingsmöjlighet.  

 

Bilderboken 

Forskning visar att barn från förskoleåldern och ända upp till årskurs fem har svårt att 

förstå nedbrytningsprocesser kring organiskt material i naturen (Ljung-Djärf, Wennås 

Brante & Holmqvist Olander, 2014; Spring och Harr, 2014). Detta ligger till grund för 

att bokens handling är centrerad kring jord, nedbrytare och nedbrytningsprocesser. Det 

faktum att forskning visar att barn har svårt att förstå nedbrytningsprocesser gjorde att 

vi valde att ta fram ett didaktiskt lärandematerial, närmare bestämt en produkt som kan 

locka barn till ett lärande inom nedbrytning. Bilderboken genererade i 24 stycken sidor 

exklusive fram- och baksida. Boken trycktes inbunden och levererades inom avsatt tid. 

Hela arbetet kring bilderboken var omfattande och tidskrävande, från idé till tryckt bok, 

vilket påverkade hur länge respondenterna fick tillgång till den. Genom att bilderboken 

gavs ut till två förskollärare som provläste den för förskolebarn fick vi också chans att 

samla in deras kommentarer och upplevelser av boken. Det hade varit önskvärt att 

respondenterna fått behålla bilderboken över en längre period, för att prova läsa den 

med fler barn i olika konstellationer, och läsa den flera gånger för samma barn. 

 

Barns berättande när de delger egna erfarenheter ur vardagen är en viktig del för att 

erövra berättandekunskap, detta kan förskolläraren stötta barn i genom att låta dem vara 

delaktiga i högläsningen (Björklund, 2008). Förskollärare upplevde att bilderboken 

engagerade barn i ämnet nedbrytningsprocesser av organiskt material. Bland annat 

genom samtalet kring var äpplet i bilderboken tar vägen samt vad en hoppstjärt, snigel 

och mask är och vad de gör. Utifrån de insamlade kommentarerna synliggjordes att det 

barnen fann intressant i bilderboken var i huvudsak nedbrytare och 

nedbrytningsprocesser, vilket delvis stödjer det faktum att produkten är ett didaktiskt 

material. En kommentar påvisade att bilderboken även kan ge inspiration till 

förskollärare. Förskolläraren uppmärksammade nedbrytare efter läsningen som hen 

också involverade barnen i. Utifrån de insamlade kommentarerna synliggjordes även att 

förskollärare anser att produkten kan fungera som ett didaktiskt material vid 

temaarbeten om nedbrytning. Det har blivit tydligt att förskollärare ansåg att produkten 

är ett material som krävs att arbeta med en längre tid. Detta för att bilderboken 

uppfattades som något svår utifrån textmängden som i deras mening är relativt stor och 
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samtidigt innehöll många nya begrepp och fakta. De ställde sig frågan om barnen 

förstod begreppen och därmed sammanhanget i bilderboken. Därmed hade förskollärare 

tankar kring att bilderboken passar äldre barn. Vi står dock fast vid att bilderboken inte 

bör ha någon åldersrekommendation då individer inte utvecklas stegvis utefter ålder.  

 

Ett utvecklingsområde kopplat till produkten visade sig genom förskollärares 

kommentarer vara att tydligare framföra det faktum att bilderboken innehåller svåra ord 

och hur förskollärare kan hantera detta på bästa sätt. Kindle (2009) och Lowman, Stone 

och Guo (2018) skriver att förskollärare har en viktig roll i högläsning, då barn möter 

ord som de inte är bekanta med, förskolläraren kan då ta chansen till att där utveckla 

barns ordförståelse och ordförråd. Förskolläraren bör skapa samtal kring texten och de 

ord som eventuellt uppfattas som svåra, detta genom frågor och kommentarer. Har 

förskollärare kännedom om ett barns proximala utvecklingszon ger det enligt Björklund 

(2008) förutsättning för scaffolding där passande stöttning tillämpas för att ge barnet 

ytterligare kunskap. En förskollärare beskrev hur det vore gynnsamt att påvisa tydligare 

i lärarhandledningen hur läsningen av bilderboken kan delas upp och detta diskuteras 

mer i kommande stycke Lärarhandledning. Vidare beskrev en förskollärare hur orden 

jord och näringsrik jord har blandats och hen upplevde detta som otydligt. Om 

möjligheten hade funnits är detta någonting som hade tagits i beaktning och ändrats, 

men då bilderboken redan är tryckt och finns hos oss var detta dessvärre inte möjligt. 

Med facit i hand är detta någonting vi hade ändrat vid en eventuellt framtida 

återupptagning av arbetet.  

 

Lärarhandledning 

Lärarhandledningen omfattar 13 stycken sidor exklusive framsida och är utskriven i färg 

och är häftad. Lärarhandledningens syfte är att stödja förskollärare i samtal och 

aktiviteter som är kopplade till bilderboken. Lärarhandledningen kom att bli mer 

omfattande än vad vi först planerade, både i antalet sidor men också hur själva 

innehållet utvecklades. I och med att processen kring bilderboken och 

lärarhandledningen drog ut på tiden och även det faktum att några av aktiviteterna 

rekommenderades att genomföras över en längre tid, gavs respondenterna inte möjlighet 

till att utföra aktiviteterna i sina verksamheter. Respondenterna uppmanades däremot att 

läsa igenom lärarhandledningen och prova på exempelvis någon öppen fråga från delen 

Samtal. Under intervjun ställdes frågor gällande kopplingen mellan lärarhandledningen 
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och bilderboken, om de uppfattade att lärarhandledningen är ett stöd, samt om 

aktiviteterna i deras mening är genomförbara i verksamheten.  

 

Förskollärare uppfattade delen Samtal som ett stöd och en av dem uttryckte specifikt att 

hen uppskattade “jag undrar..” som startfras till öppna frågor i samtal kring bilderboken 

och detta var något hen kommer att använda sig av hädanefter. Forskare är överens om 

att det är fördelaktigt att använda sig av öppna frågor för att engagera barn i samtal, 

diskussioner och reflektioner (Björneloo, 2011; Breit-Smith, Busch, Dinnesen & Guo, 

2017; Edwards, 2017), detta har präglat lärarhandledningen och dess utformande. 

Eftersom de insamlade kommentarerna påvisar att barnen engagerar sig i att samtala 

utifrån de öppna frågorna visade de sig också vara gynnsamma att använda sig av i 

lärarhandledningen. Björklund (2008) påvisar att förskollärare genom scaffolding, i 

samtal, kan hjälpa barn att bredda sin litteracitiet utifrån det egna intresset för innehållet 

i en bok. Först då kan mening skapas och därmed tar sig barn an litteracitet på sitt egna 

sätt.  

 

Vidare ansåg förskollärarna att samtliga aktiviteter i lärarhandledningen är 

genomförbara samt att de är kopplade till bilderboken. De båda påvisade att 

lärarhandledningen är ett hjälpmedel och stöttning för en oerfaren förskollärare, men 

även gynnsam för en erfaren förskollärare som inspiration för att frångå eventuellt 

gamla hjulspår. Förskollärarna beskrev hur lärarhandledningen belyser den didaktiska 

aspekten kring hur förskollärare kan arbeta med nedbrytningsprocesser utifrån 

bilderboken. En av respondenterna gav ett förslag till förbättring genom att 

lärarhandledningen skulle påvisa och vara ännu mer tydlig med att läsningen av 

bilderboken kan delas upp i flera tillfällen, den behöver nödvändigtvis inte läsas i sin 

helhet. Detta tog vi fasta på och ändrade i den slutgiltiga versionen av 

lärarhandledningen genom att beskriva att i och med bilderbokens många begrepp och 

fakta som den innehåller kan det vara en god idé att dela upp läsningen. Förskollärarnas 

kommentarer visade som tidigare nämnt att barnen hade svårt att förstå begrepp ur 

bilderboken och därför ansåg förskollärarna att boken passar äldre barn. Bingham, 

Venuto, Carey och Moore (2017) menar att ett sätt är att tillsammans med barnen ta 

reda på ords och begrepps betydelse, detta genom att använda sig utav exempelvis 

faktatexter. Med detta i åtanke och utifrån deras kommentarer korrigerades den 

slutgiltiga versionen av lärarhandledningen så att rubriken Samtal tydligare beskriver 
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hur internet eller faktatexter kan vara användbart när barnen inte förstår vissa ord eller 

begrepp. 

 

Slutsats 
Det faktum att förskolan enligt Skolverket (2018) förväntas arbeta med hållbar 

utveckling gjorde att vi valde att fram en produkt som kan bemöta detta strävansmål.   

Att lära sig om miljön, i miljön och för miljön är enligt Hedefalk (2014) en god väg att 

vandra för att lära barn om hållbar utveckling. Därav togs bilderboken fram som 

innefattar biologi för att lära sig om naturen (miljön), lärarhandledningen innefattar 

delar där barnen uppmanas vistas i naturen (miljön) där syftet är att få empati för 

naturen (miljön). Produkten i sin helhet är ett nytt didaktiskt material som kan bidra 

med didaktiska konsekvenser för verksamheten om produkten används utefter 

lärarhandledningens beskrivning. Lärarhandledningen kan stödja förskollärare i sin 

profession och möta det kommande strävansmålet genom att förskollärare i barngrupp 

introducerar bilderboken och didaktiskt arbetar med nedbrytningsprocesser av organiskt 

material. Lärarhandledningen inspirerar förskollärare till en annan syn på högläsning 

vilket är att arbeta med högläsning i ett vidare syfte än enbart läsvila. Produkten i sin 

helhet ska vara närvarande i andra delar av verksamheten för att nå sitt didaktiska syfte 

vilket är att lära sig om, i och för miljön i socialt samspel. Öppna frågor är gynnsamma 

att ställa till barn för att involvera samt engagera dem till att vara delaktiga, och uttrycka 

sina egna åsikter, tankar samt reflektioner. I berättande erövrar barnen autonomi, 

konsten att självständigt återberätta erfarenheter. Om förskollärare genom exempelvis 

öppna frågor uppmuntrar barn till berättande kan detta skapa ringar på vattnet då barn, 

när de erövrar berättandekunskap, använder snarlika strategier som förskollärare 

(Björklund, 2008).  Därmed kan vårt didaktiska material bidra till barns 

berättandekunskap genom involvering, delaktighet och autonomi, och på så vis vara ett 

stöd för verksamheten. Detta kan för förskollärare i sin profession betyda att 

verksamheten bygger på en demokratisk grund där barn uppmuntras att uttrycka egna 

åsikter och eget berättande, där barn också involverar andra barn.  
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Bilaga 2- Lärarhandledning 
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Bilaga 3- Samtyckesblankett 

  

Information och samtyckesblankett till anställda. 

  

Vi heter Sara Hansson och Emma Lidberg och studerar vid förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2018 skriver vi vårt examensarbete i didaktik 

där vi utformar en produkt i form av en bilderbok med tillhörande lärarhandledning. 

  

Någon gång under november undrar vi om ni vill utföra en aktivitet på er förskola. 

  

Syftet är att samla in kommentarer som hjälper oss att svara på om bilderboken 

engagerar barn inom ämnena nedbrytningsprocesser men även om ni upplever att 

lärarhandledningen kan fungera som ett stöd. För att närma oss detta kommer vi att be 

er att läsa barnboken i barngrupp och sedan titta i lärarhandledningen. 

  

Era åsikter kommer att avrapporteras som en del i vårt examensarbete. 

  

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras i arbetet. Allt 

insamlat material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet 

har examinerats kommer det sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

  

Medverkan i detta är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta 

samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att använda oss av dina 

kommentarer gällande vår produkt. 

  

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av personuppgifter 

begränsas. Kontaktperson är vår handledare Björn Haglund (kontaktuppgifter nedan), 

som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter. 

  

  

Vi är tacksam för ert deltagande 

  

  

Med vänlig hälsning 

  

  

Sara Hansson               Emma Lidberg 

E-post: ofk15shn@student.hig.se    E-post: ofk15elg@student.hig.se 

     

  

Kontaktperson Högskolan i Gävle: 

Handledare: Björn Haglund 

E-post: Bjorn.Haglund@hig.se 

  

  

  

  

  

  

mailto:ofk15shn@student.hig.se
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Samtycke 

  

Medverkan i detta är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta 

samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att använda oss av dina 

kommentarer gällande vår produkt. 

  

  

Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen…. 

  

  

  

  

  

Datum och plats:………. 

  

  

  

  

  

  

  

  

…………………………........................ 

Underskrift     

  

  

………………………………………...     

Namnförtydligande            
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Bilaga 4- Intervjufrågor 

Intervjufrågor till förskollärare 

  

– Vilken ålder var det på barnen som du läste bilderboken för?  

  

– Hur upplevde du kopplingen mellan bilderboken och lärarhandledningen? 

  

– Fann du att barnen var delaktiga och engagerade i samtal kring boken? 

Om ja, på vilket sätt?  

Om nej, varför inte, tror du? 

  

– Vilka utvecklingsmöjligheter i produkterna kan du se? (Positivt och negativt) 

  

– Anser du att lärarhandledningen var ett stöd och tjänade sitt syfte? 

 

– Är detta någonting du skulle kunna arbeta med ”på riktigt” i förskolan? 

 


