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Sammanfattning 

Under mitt självständiga arbete den 6:e terminen på grundlärarprogrammet med inriktning mot 
förskoleklass till årskurs tre har jag valt att påbörja utformandet av en bokserie vid namn Det stora 
äventyret. Serien syftar till att förenkla befästandet av kunskap inom de naturorienterade ämnena 
på ett underhållande och lärorikt sätt i de yngre åldrarna. Böckerna i serien är tänkta att bygga på 
varandra med universums uppkomst som första bok och dagens samhälle som den sista boken. 
Hur universum är uppbyggt och hur evolutionen har lett oss till där vi befinner oss idag är vad 
denna bokserie är ämnad att lyfta fram.  

I denna rapport tas behovet av min produkt upp genom en kort reflektion kring 
naturkunskapsämnet i skolan som visar att flertalet elever inte uppnår målen inom naturkunskaps 
ämnena mot slutet av sin skolgång. Tidigare forskning kring om man kan lära sig ny kunskap av 
skönlitteratur framförs för att ytterligare belysa behovet av min produkt och visar att man kan 
befästa ny kunskap via skönlitteratur samt att denna förmåga börjar att utvecklas redan vid tre-års 
ålder. Rapporten belyser även vad det finns för typ av litteratur inom ämnet idag vilket visat sig 
vara ytterst lite skönlitterära böcker för barn i de yngre åldrarna som handlar om just universums 
byggstenar och evolutionen. Facklitteraturen tycks dominera i bokhyllorna och är fyllda med ny 
kunskap i varje mening vilket kan göra det svårt att minnas allt. Att därför använda sig av 
skönlitteraturen skulle kunna vara ett sätt att hjälpa elever att befästa nya kunskaper. Min produkt 
syftar till att göra detta på en grundläggande nivå för att ge eleverna en möjlighet att sätta sig in i 
och utveckla dessa kunskaper inom just naturvetenskap. Jag har under detta arbete framställt en 
prototyp av den första boken i denna bokserie, Universum uppstår. Boken finns att ta del av i 
bilagorna och hur produktutvecklingen kring den har gått till redogörs för i denna rapport. 
 
 
Nyckelord: Skönlitteratur, inlärning, universum, naturvetenskap, grundskolan 
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Inledning 

I skolan hände det ofta att jag kände igen något av det vi läste från en bok, en film eller ett tv-
program jag sett när jag var yngre. Att ha läst eller sett något med koppling till det vi läste i skolan 
gjorde inlärningen av ämnet både lättare och roligare.  

Många fiktiva böcker, tv-program och filmer baseras ofta på verkliga händelser, främst 
historiska eller religiösa. Däremot finns det inte mycket av just skönlitteratur som baseras på 
naturvetenskap, trots att naturvetenskapen för många är svår att förstå. Den litteratur vi idag kan 
hitta inom den naturvetenskapliga genren är ofta i form av rena faktaböcker. Av den anledningen 
har jag valt att utforma en bokserie vid namn Det stora äventyret där den första boken (bilaga 1) är 
den bok varav denna rapport bygger på. Bokserien är tänkt att sträcka sig från universums 
uppkomst till vårt samhälle idag, där varje bok bygger på den tidigare. Den första boken handlar 
om hur universum och stjärnor uppkom. Boken som följer kommer att bygga vidare på stjärnor 
och handla om hur de i sin tur bildade galaxer.  

Produkten jag har valt att utforma är en skönlitterär bok för de yngre åldrarna (3-6 år) som 
syftar till att berätta hur universum uppstod. Anledningen till att min produkt är just en bok och 
inte en film eller ett tv-program är för att jag vill att barnen ska få möjligheten att läsa för att 
utveckla sina läsfärdigheter samtidigt som de förhoppningsvis minns berättelsen i boken. Min 
förhoppning är att barn, likt mig, kan få hjälp av och öka intresset för inlärningen av dem 
naturorienterade ämnena i skolan genom skönlitteratur.  

 

Syfte 

Syftet med denna bok är att elever i de yngre åldrarna (3-6 år) på ett underhållande sätt ska kunna 
ta hjälp av budskapet i boken för att bygga en grundläggande kunskapsbank inom ämnet 
naturvetenskap.   
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Bakgrund 

För att ta reda på om det finns några belägg för min åsikt att de naturorienterade ämnena kan 
anses svåra att förstå letade jag på internet efter artiklar kring ämnet naturvetenskap. Anna Asker 
(2002) skriver i en artikel i tidningen Svenska Dagbladet att elever redan i grundskolan uppfattar de 
naturorienterade ämnena som svåra. Vidare förklaras att var tionde elev i dem högre åldrarna inte 
når upp till dem godkända målen i naturkunskap. Vad detta kan bero på är dock oklart (Asker, 
2002). Ulrika Zaccheus (2013) skriver för SVT nyheter att PISA-resultaten för bland annat 
naturkunskap i gymnasiet blivit sämre och att resultaten inom naturvetenskap år 2009 låg under 
OECD:s genomsnitt (Zaccheus, 2013). Detta skulle kunna innebära att elever inte fått en 
tillräckligt bra grund att stå på för att klara de naturorienterade ämnena i gymnasiet samt att 
åtgärder behöver genomföras. Om däremot en skönlitterär bok skulle kunna vara en form av 
åtgärd är oklart. 

Vidare valde jag att undersöka hur och vad vi lär oss bäst. Forskning har visat på betydelsen av 
repetition vid inlärning (Danielsson, 2011). Att repetera och integrera redan inlärd kunskap med 
ny kunskap inte bara ökar vår förståelse för kunskapen utan även vår möjlighet att använda oss av 
den. Mer repetition av ämnet naturvetenskap skulle därmed kunna vara en lösning, men i vilken 
form? Lars Olson, professor på institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, 
beskriver att ”hjärnan lär sig sådant som berör en känslomässigt” (Danielsson, 2011). Känslor är 
just en av de saker som skiljer skönlitteratur från facklitteratur. Trots detta är större delen av dem 
böcker som finns inom naturvetenskap faktaböcker.  

Ett behov av en utvecklad kunskapsbank för inlärning av de naturorienterade ämnena skulle 
därmed kunna anses existera. Vad denna kunskapsbank ska bygga på är dock inte klart. Mycket 
facklitteratur fylld med kunskap i varje mening finns, men hur är det med skönlitteratur? Finns 
det någon skillnad i hur man tar till sig skönlitteratur gentemot facklitteratur? Lars Melin (2016), 
docent i svenska, skriver i en artikel i Dagens Nyheter om skillnaden mellan just skönlitteratur och 
facklitteratur. Melin beskriver att hans forskning inom läsning har visat på skillnader i förmågan 
att kunna tillgodogöra sig dessa olika typer av texter. Melin menar att facklitteratur är svårare att 
ta till sig än skönlitteratur och att man för läsning av facklitteratur behöver speciella lässtrategier 
(Melin, 2016). Detta skulle kunna innebära att skönlitteratur är lättare att lära sig av, men det är 
något som behöver undersökas närmre.  
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning gällande hur man lär sig av skönlitteratur presenteras. 
Detta för att vidare undersöka behovet och relevansen av min produkt.  

Aktuell forskning  

I studien ”Learning to Learn From Stories: Children’s Developing Sensitivity to the Casual 
Structure of Fictional Worlds”, av Walker, Gopnik och Ganea (2015), undersöktes huruvida barn 
kan ta del av kunskap ur skönlitterära böcker samt i vilken ålder den förmågan börjar att 
utvecklas. I studien beskriver författarna problemet på följande vis: 

How does a preeschooler correctly conclude that caterpillars turn into butterflies when 
she encounters those events in one story, but not conclude that frogs turn into princes 
when she reads another story? 

Som beskrivet i citatet kan skillnaden mellan vad som är anknutet till verkligheten och vad som är 
fiktivt vara ett problem vid barns inlärning av ny kunskap från skönlitterära källor. All ny 
information som barn ställs inför integreras med barnens redan existerande representation av 
verkligheten. Huruvida den nya informationen stämmer överens med barnens redan existerande 
kunskaper avgör till vilken grad barnen tar till sig informationen. Stor del av barns kunskaper 
baseras på vad de kan se och ta på. Kunskap som inte direkt går att uppleva, med fokus på 
fenomen som inte går att se, anser Walker, Gopnik och Ganea (2015) därför vara den typ av 
kunskap ur skönlitterära böcker som främst möjliggör nya inlärningstillfällen för barn i de yngre 
åldrarna.  

För att undersöka huruvida barn tar till sig information ur skönlitterära verk och i vilken ålder 
denna förmåga börjar att utvecklas tog Walker, Gopnik och Ganea (2015) hjälp av 108 barn 
mellan tre och fem års ålder varav 36 barn från varje årskull. Två 13 sidor långa bilderböcker 
framställdes med en mänsklig protagonist på campingutflykt med familjen. Båda berättelserna 
följde samma handling i samma ordning dock med skillnaden att den ena innehöll realistiska 
händelser och den andra fiktiva, som inte skulle kunna hända i verkligheten. Hälften av barnen 
från varje årskull blev tilldelade den realistiska respektive den fiktiva berättelsen. Experimentatorn 
läste berättelserna högt för barnen en och en utan att diskutera innehållet i berättelserna med 
något barn. Därefter fick barnen genomföra: ett minnes test för att se huruvida de kunde minnas 
berättelsernas innehåll, ett sorteringstest där barnen fick sortera bilder ur båda berättelserna i en 
realistisk och en fiktiv hög samt ett generaliseringstest där experimentatorn undersökte huruvida 
barnen applicerade informationen ur böckerna i verkliga sammanhang. Alla tester som 
genomfördes efter läsningen var likvärdig oberoende av vem som hade hört den realistiska 
respektive den fiktiva berättelsen.   
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Resultaten från denna studie (Walker, Gopnik & Ganea, 2015) visar att barn kan skilja på 
realistiska och fiktiva berättelser samt att denna förmåga ökar mellan tre och fem års ålder. 
Resultaten visar även på att barn är mer benägna att överföra lösningar på problem från verkliga 
källor än från påhittade källor samt att närheten till de verkliga källorna påverkar barnens sätt att 
generalisera information från berättelser till verkliga scenarion. Walker, Gopnik och Ganea (2015) 
beskriver även att ju äldre barn blir desto lättare blir det för dem att skilja på vad som är realistiskt 
och fiktivt, men möjligheten till att lära sig ny kunskap från fiktiva berättelser finns, och det redan 
vid tre års ålder.  

Att barn kan lära sig ny kunskap genom skönlitterära verk som Walker, Gopnik och Ganea 
(2015) beskriver kan även ses i resultaten av metastudien ”The youngest readers’ dilemma: A 
review of children’s learning from fictional sources”, av Hopkins och Weisberg Skolnick (2017).  
Tidigare studier kring barns förmåga att lära sig ny kunskap från skönlitteratur har i denna studie 
studerats för att ta reda på om barn faktiskt kan lära sig ny kunskap från skönlitteratur. Resultaten 
från denna studie visar på att detta stämmer. Enligt denna studie kan barn lära sig ny kunskap 
som både framkommer tydligt i skönlitteraturen men även sådant som gömmer sig under ytan i 
berättelsen och sedan överföra den informationen till dess kunskapsbank om vad som är 
realistiskt redan i dem yngre åldrarna. Denna studie visar på att detta inte bara är möjligt genom 
skönlitteratur utan även genom andra typer av fiktiva media samt att barn kan applicera 
informationen i verkliga situationer. Hopkins och Weisberg Skolnick (2017) beskriver dock att 
resultaten inte visar på att kunskapen från fiktiva media möjliggör en djupare förståelse hos barn 
än kunskap från faktabaserad media men att fiktiva källor ändå skulle kunna användas som en 
form av läromedel i skolan.   

Produktbehov  

Som nämnt i den tidigare forskningen så är det möjligt för barn att lära sig ny kunskap från 
skönlitterära böcker och att denna förmåga utvecklas från tre års ålder. Behovet av min bok, med 
syfte att förmedla kunskap kring universums uppkomst på ett fiktivt sätt för barn i åldrarna 3-6 
år, finns därmed, men hur är det med böckerna? För att undersöka detta har jag sökt på internet 
efter liknande böcker med sökord som naturvetenskap + skönlitteratur och universum + 
skönlitteratur bland annat. Dessa sökord gav främst träffar på facktaböcker, med undantag för de 
böcker jag nämner nedan. Jag har även vänt mig till Uppsala stadsbibliotek för hjälp att hitta 
några andra liknande böcker än de jag funnit på nätet.  

En av böckerna jag hittade på nätet, som även bibliotekarien på Uppsala stadsbibliotek 
nämnde, var Det var en gång… Massor av dinosaurier skriven av Sarah Sheppard (2008). Sheppard har 
skrivit barnböcker om bland annat dinosaurier, hajar och olika djur i skogen där hon på ett lätt 
och lekfullt sätt beskriver fakta kring djuren i relation till barnens vardag. Sheppards barnböcker 
beskriver fakta om djur och natur i form av en faktabok anpassad för barn med koppling till 
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barns vardagliga uttryck, till skillnad från min produkt som beskriver fakta fast på ett fiktivt sätt 
med en protagonist i fokus.  

Den närmsta boken i relation till min produkt och även senaste tillskottet på marknaden, 
enligt anställda på Uppsala stadsbibliotek, är Lotta Olssons bok Mitt bland stjärnorna (2016). 
Denna bok är skriven på rim utifrån en betraktares perspektiv och beskriver övergriplig fakta om 
jordens uppkomst och utveckling fram till idag. Den tar upp hur såväl jorden som människor och 
djur har utvecklats. I och med att den sträcker sig över ett så långt tidsspann skiljer sig även 
denna bok från min då jag har valt att göra detsamma men uppdelat på flera böcker för att kunna 
illustrera mer grundläggande faktakunskap inom ämnet naturvetenskap. Likt skillnaden mellan 
min och Sheppards (2008) bok skiljer sig även denna när det kommer till protagonister vilket min 
bok har till skillnad från Olssons (2016) och Sheppards (2008). Min produkt sträcker sig även 
längre bak i tiden i jämförelse med båda tidigare nämnda böcker vilket ytterligare skiljer dem åt. 

Då den tidigare forskningen visar på att en blandning av verklighet och en fiktiv värld kan vara 
svårt för barn att avkoda, visar samma studie att denna förmåga finns hos barn i unga åldrar och 
ökar från tre års ålder. De böcker som idag finns på marknaden kan i det avseendet anses vara 
lättare för barn att ta till sig kunskap ifrån i och med att dessa på ett mer konkret sätt återspeglar 
fakta till skillnad från min bok som kretsar kring en fiktiv karaktär, men något bevis för detta 
finns inte. Min produkt skulle därför i framtida studier kunna verka som prov för teorin att barn 
lär bättre av skönlitteratur än av facklitteratur.  

Baserat på resultaten inom de naturorienterade ämnena i skolan, hur man lär sig bäst och att 
man kan lära sig av skönlitteratur ser jag därmed som belägg nog för att fastställa behovet av min 
produkt.  
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Produktutvecklingsprocessen 

I detta avsnitt kommer en redogörelse kring hur produktutvecklingsprocessen under detta arbete 
gått till presenteras. Vad grundidén med boken är, hur boken är uppbyggd rent formmässigt och 
hur jag jobbat för att utveckla denna bok rent praktiskt kommer vidare att beskrivas.  

Idé  

Idén bakom denna bok fick jag när jag läste de naturvetenskapliga kurserna under min 
grundlärarutbildning. Många, inklusive mig själv, ansåg att kunskapen vi förväntade att lära oss 
under kurserna var väldigt svår och beskriven på ett så abstrakt sätt att den var svår att tolka och 
förstå. Redan där kände jag att ett behov för något som beskrev grunderna inom 
naturvetenskapen på ett väldigt lätt och övergripande sätt fanns. Vi gick under kursen igenom allt 
från universums skapelse till hur vi som människor är uppbyggda idag. Idén att göra en bokserie, 
från universums skapelse till idag, väcktes då i mig. Jag har alltid varit intresserad av att skriva och 
skapa skönlitterära böcker, så att det var just böcker jag ville göra var en självklarhet. När det var 
dags för detta självständiga arbete, och vi fick göra en egen produkt, var min bokserie ett givet val 
för mig. 

Just denna bok är den första delen i min bokserie som ska behandla allt ifrån universums 
uppkomst till vårt samhälle idag. Den första boken tar upp hur allting började och hur stjärnorna 
bildades. Boken därefter kommer att bygga vidare på det och handla om hur stjärnorna i sin tur 
bildade galaxer. Tanken är att elever i de yngre åldrarna ska kunna ta hjälp av dessa böcker för att 
lättare förstå kunskapen inom de naturorienterade ämnena i samband med undervisning som 
syftar mot det centrala innehållet för de naturorienterade ämnena årskurs 1-3 ur Lgr11 
(Skolverket, 2015) under stycket ”Året runt i naturen”:  

• Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika 
faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.   

• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters 
livscykler och anpassningar till olika årstider.   

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas 
samt namn på några vanligt förekommande arter.   

• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.  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Målgruppsanpassning  

Under utformandet av text och bild i denna bok har jag tagit hjälp av Bo Bergströms (2012) bok 
Effektiv visuell kommunikation och Lena Kårelands (2015) bok Skönlitteratur för barn och unga – 
Historik, gener, termer, analyser. Följande avsnitt behandlar på vilket sätt jag använt mig av de 
verktyg jag haft tillgång till i utformandet av min produkt, baserat på dem uttryck Bergström 
(2012) och Kåreland (2015) beskriver.  

Text 

I utformandet av texten har jag tänkt på komponenter som: text i samspel med bild, vilket 
typsnitt som passar bäst, vilken storlek texten bör ha, vilket språk som syftar bäst till min 
målgrupp varande barn 3-6 år, hur olika kön porträtteras samt olika berättarperspektiv. 

Min text är skriven för att förstärka bilderna i boken. För att göra detta använde jag mig av 
osynlig typografi med ett typsnitt som följer en geometrisk form då det var den typ av 
typografiskt uttryck som passade bilderna och innehållet bäst i mitt tycke. Jag valde även att 
centrera texten vilket enligt Bergström (2012) passar bra i kortare texter för att skapa symmetri. 
Styckena har jag i den mån det gått i samspel med bilderna försökt placera i eller nära det gyllene 
snittet för att skapa harmoniska proportioner på varje uppslag. Då boken är tänkt att kunna läsas 
av barn har jag valt att använda en teckengrad på 16 punkter för att öka läsbarheten av texten. Då 
bakgrundens färg är av en mörkare karaktär valde jag en vit text som syns väl mot bakgrunden 
men som inte har någon betydelse för sammanhanget. 

När det kommer till språket i boken beskriver Kåreland (2015) att ett anpassat språk efter 
barns nivå kan hindra barn från att utveckla sina språkliga kunskaper. Jag har därför undvikt att 
skriva ord som kan anses lättare för barn att förstå samt utformat mina meningar på samma sätt 
som jag skulle gjort i en bok för äldre barn eller vuxna med målet att det som gör boken till en 
barnbok ska vara själva handlingen och inte språket i sig.     

Enligt Kåreland (2015) sätts grunden för barns föreställningar om vad som är manligt 
respektive kvinnligt redan i förskolan. Att därför vara medveten om valet av kön i utformandet av 
barnlitteratur har en stor betydelse. För att kunna fokusera på den fakta som ligger bakom 
berättelsen har jag valt att göra karaktärerna könlösa. Detta just för att undvika förväntningar på 
karaktärerna i boken som lätt kan spegla exempelvis bråkighet hos killar och omsorg hos flickor 
(Kåreland, 2015). Boken syftar till att lära ut vetenskapliga grunder vilket med specifika kön hos 
karaktärerna kan komma i skymundan bakom bestämda genusperspektiv.  

Min bok har en heterodiegetisk berättare, även kallad allvetande berättare, som vet vad som 
händer i boken oberoende av enskilda karaktärers perspektiv (Kåreland, 2015). Detta för att göra 
det tydligt för läsaren vad som är fakta och vad som är personliga känslor och åsikter hos olika 
karaktärer i boken. Enligt Kåreland (2015) kan berättelsen dock få en ny betydelse för läsaren 
genom att byta perspektiv. Jag har därför valt att låta huvudkaraktären samt en biroll få sina 
röster hörda på några ställen i boken. 
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Bild 

I utformandet av bilderna har jag tänkt på komponenter som: vilket kön mina karaktärer ska ha 
och i vilka färger detta bör porträtteras, vilka färger som passar bäst i samspel med berättelsen 
och hur dessa på bilden samspelar samt hur stora karaktärerna ska vara och åt vilket håll de bör 
vara vända för att förtydliga vad som står i texten. 

Hur bilder gestaltas och vilken färg skaparen väljer kan ha betydelse för läsarens uppfattning 
av karaktärernas genus (Kåreland, 2015). Då jag i denna bok valt att göra karaktärerna könlösa 
har jag även valt att ge de två karaktärer som framträder mest i boken en grön och en gul färg för 
att undvika det som enligt normen anses som pojk- och flickfärg i form av blåa och röda nyanser. 

I utformandet av bilderna i boken har jag valt att främst jobba med viskande färger som passar 
bra tillsammans och skapar en sammanhängande enhet. Dessa färger är de röd/rosa, gula, 
orangea och ljusgröna. Jag har även lagt in lite blått som i sammanhanget enligt Bergström (2012) 
bildar talande färger för att påminna läsaren vad det är som händer på bilden genom att väcka 
uppmärksamheten på bilderna.  

Bergström (2012) beskriver att vårt visuella minne ofta är bättre än vårt verbala minne. Detta 
innebär att en kombination av text och bild ger läsaren större möjlighet att minnas budskapet. 
Enligt Bergström (2012) minns vi 10 % av något vi läst utan bildstöd, 20 % av något vi sett på 
bild och 70 % av något där en kombination av text och bild använts. Då syftet med min bok är 
att elever ska kunna ta hjälp av budskapet i boken för att bygga en grundläggande kunskapsbank 
inom naturvetenskap kan en kombination av text och bild vara ett bra sätt att gå tillväga i 
utformandet av boken. Jag har därför valt att göra en bilderbok där text och bild samspelar för att 
förmedla budskapet.  

I början av boken beskriver jag med hjälp av texten att det blev väldigt varmt ute i rymden. 
För att förstärka detta och göra boken mer rolig att titta på valde jag att göra bakgrunden i olika 
nyanser av röd/rosa, istället för en svart bakgrund som är vad rymden vanligtvis associeras med. 
För att visa att atomerna flög ut från en punkt och bort från varandra valde jag i början av boken 
att alla atomer skulle ha ryggen vänd mot läsaren, förutom huvudkaraktären. När atomerna 
senare i boken börjar åka mot varandra istället, valde jag att vända dem med ansiktet mot läsaren 
för att kunna skapa illusionen att de är på väg mot varandra. Jag valde även att göra atomerna i 
olika storlek för att skapa en dimension i bilderna. Atomer som var betydligt mindre än dem i 
förgrunden gjorde jag även delvis genomskinliga för att ytterligare förstärka att de befann sig 
långt bort. När bilderna inte helt stämmer överens med texten skapas en disharmoni hos läsaren 
som enligt Bergström (2012) gör läsaren mer aktivt deltagande i vad text och bild försöker att 
förmedla. Genom att ha text som beskriver lite mer än vad bilderna visar har jag försökt skapa en 
form av disharmoni som ska ge läsaren en möjlighet att utveckla bilderna i sitt huvud. Jag har 
även i samspel mellan text och bild försökt att utgå från det gyllene snittet som enligt Bergström 
(2012) ger bilden ett harmoniskt intryck hos läsaren.  
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Skapandet  

För att utforma denna bok som helhet använde jag mig av en genomförandeprocess i enlighet 
med en process beskriven av Norman (2013) i boken The Design of Everyday Things. Denna process 
utgår från att genomföra en produkt som kan säkerställa att den valda designen stämmer överens 
med behoven hos användarna. Denna typ av process valdes då tidsramen för detta arbete var så 
pass kort och därmed inte räcker till för en användaranalys i början av arbetet.  

Processen börjar genom att observera behovet av produkten, vilket för min produkt kan läsas 
under avsnitten Bakgrund och Tidigare forskning i denna rapport. Därefter övergår processen till en 
idégenerering och prototyp (Norman, 2013). Detta har jag gjort genom att börja med att skriva 
själva berättelsen. Jag tänkte på vad jag ville ha med och hur jag ville beskriva det för att hitta en 
bra balans mellan den fiktiva världen och den fakta jag ville förmedla. När jag var klar med detta 
började jag skissa på min huvudkaraktär. I och med att atomer, enligt Bohrs atommodell 
(Nationalencyklopedin, 2017) som är vanligt förekommande i skolan, är formade i cirklar kring 
atomkärnan valde jag att mina atomkarraktärer skulle få en rund form. Detta för att hjälpa 
eleverna att koppla ihop innehållet i boken till undervisningen i skolan. Efter att ha kommit fram 
till den illustration jag tyckte bäst om började jag skissa sida för sida i ett skissblock för att få en 
övergripande bild om hur varje sida i boken skulle se ut, vilka bilder som skulle vara med, vilken 
del av texten som skulle vara med och var den skulle befinna sig på sidan. När varje bild var 
skissad övergick jag till att rita varje karraktär (i denna bok atom) med dem olika ansiktsuttryck 
jag i min bok ville förmedla. Allt detta gjorde jag för hand med papper och penna.  

På mina bilder ritade jag enbart konturer. Detta för att sedan kunna ta hjälp av gratisappar via 
Adobe där jag kan ta kort på mina bilder för att få in konturerna i appen och därefter kunna fylla i 
alla fält med färg. Då jag inte har tillgång till några dyra illustrationsprogram till datorer använde 
jag mig av dessa gratisappar i kombination med Pages på min iPad. Genom att screenshota mina 
bilder från gratisapparna kunde jag sammanställa dem i Pages för att därefter screenshota och 
beskära den färdiga bilden. Varje steg i denna process minskar kvalitén på bilderna vilket gjorde 
att jag valde att lägga in texten först på den hemsida där jag valde att framställa min produkt.  

För att framställa min produkt valde jag att använda mig av Solentro, ett företag som 
möjliggör framställning av olika typer av böcker för privatpersoner. På deras hemsida skapade jag 
mina egna sidmallar där jag kunde välja att använda mig av heltäckande bilder som jag sedan 
kunde placera ut min text på där jag ville ha den. Jag laddade upp mina bilder på mitt konto hos 
Solentro via min iPad för att försöka undvika att bildernas kvalitét skulle försämras ytterligare. 
Efter att all text var inlagd på rätt ställe granskade jag min produkt noggrant i samråd med en 
annan person för korrekturläsning innan jag tillslut beställde prototypen.  

I slutet av denna typ av genomförandeprocess i enlighet med Norman (2013) ska ett test av 
produkten genomföras. Detta test är i likhet med en användaranalys av produkten ett sätt att 
säkerställa att produkten uppfyller de behov som finns hos användaren. Då boken syftar till att på 
ett underhållande sätt ge barn (3-6 år) något att minnas för att stärka och förenkla befästandet av 
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kunskap om universums uppkomst senare i skolan är ett test av produkten i detta skede svårt att 
genomföra. Tiden från det att boken läses till att kunskap från den skulle kunna användas vid 
arbete inom det ämnesspecifika området i skolan kan variera. För att kunna undersöka detta 
krävs ett samarbete med några klasser i lågstadiet som läser om universums uppkomst. Detta är 
något jag inte fått tillgång till då de klasser jag haft kontakt med inte haft med detta 
ämnesspecifika område i sin terminsplan under perioden då detta arbete genomfördes. Hur 
tanken med detta test är framtaget är därför vad som kommer redovisas i denna rapport under 
avsnittet Utvärdering.  
 

Utvärdering 

Då tiden, som tidigare beskrivet, inte räcker till för att genomföra en utvärdering av den färdiga 
produkten kommer följande beskrivas hur denna utvärdering är tänkt att gå till. Den färdiga 
prototypen delas ut till klasser i lågstadiet där elever får möjlighet att läsa boken. Efter läsning och 
arbete kring universums uppkomst får eleverna som läst boken svara på en enkel enkät (bilaga 2) 
med frågor kring huruvida innehållet i boken hjälpte dem att förstå vad som hände vid 
universums uppkomst.  

Fredrik Scheffer (2015) skriver i en artikel på Statistiska centralbyråns hemsida att försiktighet 
bör tillämpas vid genomförande av enkäter där svarstagarna är barn. Scheffer (2015) anser att 
enkäter bör undvikas helt gällande barn under 8 år och att resultaten av enkäter besvarade av barn 
upp till minst 12 år bör kritiseras. Hur de gällande frågorna utformas påverkar till vilken grad du 
som undersökare kan förlita dig på resultaten då barn i åldrarna 9-12 är känsliga för flertydighet 
och svarsalternativ samt har lätt att ta frågor bokstavligt (Scheffer, 2015). Jag har därför valt att 
utforma en enkel enkät (bilaga 2) med tre frågor som alla bygger på att ringa in ett eller flera svar. 
Frågorna har jag utformat så konkret som möjligt anpassat efter vad jag tror barn kan ha 
möjlighet att förstå. Under varje fråga står det om eleven förväntas ringa in ett eller flera 
alternativ i ett mindre typsnittsformat för att eleverna inte ska lägga lika stor vikt vid detta som 
vid själva frågan. Dessa enkäter kommer jag även uppmana läraren i respektive klass att göra 
gemensamt med barnen där läraren då fungerar som ett stöd för eleverna i att förstå vad som 
efterfrågas.  

Som Scheffer (2015) beskriver bör ändå försiktighet tas vid jämförandet av resultat hos barn 
under 12 år. Av den anledningen har jag även valt att utforma en enkel enkät för respektive lärare 
(se bilaga 3). Detta för att kunna få en tydligare bild av resultatet samt huruvida elevernas svar 
stämmer överens med lärarens uppfattning och därmed till vilken grad jag kan tillgodose mig 
svaren från elevenkäterna. Med både elever och lärares respons på boken kan jag få en 
uppfattning om huruvida min bok uppnår sitt syfte samt hur väl tidigare forskning kring behovet 
av produkten samspelar med behoven hos den aktuella målgruppen (barn 3-6 år). 
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Avslutande reflektion 

I början av denna process, när bakgrunden stod i fokus, fann jag information som stärkte min 
åsikt om att de naturorienterade ämnena kan vara svåra att förstå och att vi på många olika sätt 
behöver ta till oss av den kunskap som finns för att ha en möjlighet att kunna minnas den. Jag 
fann även forskning som visade att läsning av skönlitteratur gentemot facklitteratur skiljer sig åt i 
svårighetsgrad där facklitteraturen kräver en annan typ av lässtrategi än skönlitteraturen som vi 
ofta är mer vana vid att läsa. Min idé om att göra en bokserie för att få med så mycket 
grundläggande information om ämnet naturvetenskap som möjligt kändes nu mer och mer 
relevant. 

Tankar kring huruvida en skönlitterär bok skulle kunna vara ett sätt att lära sig naturvetenskap 
på började då växa. Ett behov av nya sätt att hjälpa elever att ta till sig av och bygga en grund 
inom naturvetenskapen kunde jag se, men om detta sätt skulle kunna vara i form av en 
skönlitterär bok behövde jag finna mer belägg för. Jag valde därför att undersöka om det ens var 
möjligt att lära sig ny kunskap från skönlitteratur och om det sedan innan fanns några sådana 
böcker med naturvetenskap som utgångspunkt. Forskningen visade tydligt att barn kan lära sig ny 
kunskap ur skönlitterära böcker och att det är en förmåga som utvecklas redan vid tre års ålder. 
En av böckerna jag hittade sträckte sig från kunskap om rymden till dagens samhälle med fokus 
på jorden, människan och djurens utveckling. Denna bok var den som mest speglade min idé. 
Vad som däremot skilde denna bok från min bokidé var att denna författare valt att skriva en 
berättelse på rim med utvecklingen från rymden till dagens samhälle i en och samma bok. Min idé 
var en bokserie som porträtterar samma innehåll men uppdelat på flera böcker skrivet ur ett 
berättarperspektiv med en huvudkaraktär i fokus.  

När idén visat sig kunna skiljas från liknande böcker och ett behov av en skönlitterär 
inlärningsform identifierats, började skapandeprocessen. Själva skapandeprocessen tog större del 
av min tid än vad jag tidigare förutspått att den skulle göra. Detta gjorde att resultatet inte blev 
perfekt då det inte fanns tid att göra om vad jag själv anser att jag missat. Detta framförallt 
gällande bakgrunden på varje uppslag i boken som jag efter att ha färdigställt 2/3 av boken insåg 
inte helt stämde överens i färg och form på alla uppslag. Då jag heller inte hade tillgång till bättre 
dataprogram för att ta fram mina bilder ser jag på min färdiga produkt efter detta arbete som en 
väl genomarbetad prototyp. Innehållsmässigt har jag däremot fått med vad jag ville på det sätt jag 
ville framställa det, framförallt gällande text och budskap.  

De naturorienterade ämnena kan vara väldigt svåra att förstå. Med en grundläggande förståelse 
redan i de yngre åldrarna skulle vi däremot kunna ge elever en bättre förutsättning att bygga 
vidare på dessa kunskaper och på så sätt både höja skolresultaten och elevernas motivation inom 
dessa ämnen. Då det enligt forskning är möjligt för barn redan i de yngre åldrarna att lära sig nya 
saker genom läsning av skönlitterära verk är min förhoppning med denna bok att barn redan i de 
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yngre åldrarna ska kunna dra nytta av och skapa en grund inom de naturorienterade ämnena med 
hjälp av böckerna jag tänkt skapa inom bokserien Det stora äventyret med Universum uppstår som 
första del. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Det stora äventyret – Universum uppstår 

Nedan följer den första boken i serien Det stora äventyret – Universum uppstår, sida för sida. 
Materialet är inskannat från den färdiga prototypen och därav inte av bästa kvalitét då scannern 
inte fullt gick att stänga på grund av bokens form. Bilderna är placerade utifrån hur uppslagen i 
boken ser ut. En sida i bilagan motsvarar bilderna från ett uppslag ur boken, med undantag för 
fram- och baksida samt försättsblad och ett avslutande citat på sida 19 och 34 i bilagan.  
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Bilaga 2. Enkät till elever för analys av boken Det stora äventyret – 
Universum uppstår 

 
 

Det stora äventyret – Universum uppstår 
 
Jag går i klass:______ 

 
 

1. Vad tyckte du om boken Universum uppstår? 
Ringa in dem ord du tycker passar. 

 
bra         barnslig                  dålig           spännande 

  
          sådär      tråkig                rolig                            läskig 
   
 
2. Förstår du vad Big Bang är? 

Ringa in det ord som passar. 
 
Ja        Nej      Lite 

 
3. Hjälpte boken dig att förstå Big Bang? 

Ringa in det ord som passar. 
 

           Ja         Nej       Lite 
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Bilaga 3. Enkät till lärare för analys av boken Det stora äventyret – 
Universum uppstår 

 
 

Det stora äventyret – Universum uppstår 
 
Elever i årskurs:_________ 
 

1. Vad upplever du att eleverna tyckte om boken? 
             Ringa gärna in flera alternativ. 
 
bra               barnslig                  dålig               spännande 
 sådär             tråkig  rolig                            läskig   

 
 

2. Upplevde du att eleverna kunde ta hjälp av/koppla innehållet i boken till den 
            undervisning du höll i om universums uppkomst? 

o Ja 
o Nej 
o Delvis 

 

Om ja eller delvis, på vilket sätt yttrade sig detta? 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 

 
 
 


