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Sammanfattning 

Utgångspunkten för detta arbete är hållbar utveckling och barns lärande om vår miljö. Vi har 

valt att använda oss av barnlitteratur och information- och kommunikationsteknik(IKT) som 

redskap för lärande om hållbar utveckling i förskolan. Arbetet innehåller två produkter som är 

skapade för att användas som pedagogiskt redskap av pedagoger för barn. Produkterna består 

av en barnbok som förklarar fotosyntesens process och en kompletterande app som befäster 

och fördjupar den kunskap boken erbjuder barnen. Huvudsyftet är att ge barn en möjlighet att 

utveckla en medvetenhet och respekt för vår gemensamma miljö. I arbetet beskrivs skapandet 

av produkterna samt tankarna bakom de beslut som tagits under arbetsprocessen. Fyra 

förskollärare har gjort en bedömning av boken som redovisas i en mindre utvärdering. I 

diskussionen finns reflektioner och svårigheter som arbetet medfört.  

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, fotosyntesen, förskola, barnlitteratur, IKT 
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1.  Inledning 

Något som diskuteras globalt idag är lärande om hållbar utveckling. Ämnet är högst aktuellt 

då media dagligen talar om klimatförändringar, ekonomiska kriser och obalans i ekosystemet. 

Under utbildningen till förskollärare hade vi endast en kurs som berörde ämnet: Teknik och 

naturvetenskap för förskolan, 7,5 hp. Lärare för kursen var Wolfgang Brunner och hans 

passion och engagemang för ämnet smittade av sig på oss. Kursen fick oss att inse vikten av 

att arbeta med hållbar utveckling redan i förskolan. Brunner (1996) anser att “sociala 

uppfinningar blir lika viktiga som tekniska och där diskussioner om vår livsfilosofi och 

världsbild blir lika nödvändiga som källsortering eller närskalig livsmedelproduktion”. Vi 

upplever att arbetet om natur och miljö i förskolorna idag handlar om att sätta ord på småkryp, 

sopsortera och att plantera. Men i likhet med Brunner betonar Läroplanen för förskolan att det 

är viktigt att barn även får möjlighet att se och förstå samband i naturen och bli medvetna om 

att de själva är en del i det (Lpfö 98/10:10). För att utveckla ett hållbart samhälle är det 

centralt att det i nästa generation finns engagerade människor som vill arbeta med natur- och 

miljöfrågor. Intressen grundläggs tidigt i livet (Pramling 2008). Om vi vill nå hållbar 

utveckling och säkra en bättre framtid för alla anser vi att ämnet måste introduceras, utvecklas 

och arbetas med redan i förskolan.      
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2.  Bakgrund 

Inom den internationella forskningen har fokus legat främst på miljöundervisning och det är 

först under den senaste tio-årsperioden som lärande om hållbar utveckling med inriktning mot 

förskolan har kommit att utvecklas (Ärlemalm-Hagsèr 2012:3). Ett av förskolans uppdrag är 

att lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor vilket bland annat innebär att barn ska få en 

förståelse för sin delaktighet i naturens olika kretslopp och utveckla en empati för vår 

gemensamma miljö (Lpfö 98/10:7). Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne i dagens samhälle 

och Brunner (1996:5 f.) anser att miljöundervisning är en komplicerad process och att arbetet 

sker på olika plan samtidigt. Barnen måste få möjlighet att utvecklas som individer, sociala 

varelser men också som systemvarelser. Att fungera som en systemvarelse innebär att man 

ska kunna verka i, bidra till och förstå sin delaktighet i både eko- och samhällssystem (a.a.). 

Vi upplever att miljöundervisningen på förskolor idag är begränsad och att utbudet av 

material riktat till barn i förskolan är ytligt. Det är därför angeläget för oss att skapa produkter 

som kan bidra till fördjupad miljömedvetenhet hos barnen och samtidigt ge barn en möjlighet 

att utvecklas som systemvarelser. Vi har i våra produkter valt att synliggöra fotosyntesen som 

ingår i naturens komplexa system.     

Produkterna är ett arbetsmaterial som pedagoger kan utgå ifrån i sitt arbete med natur och 

miljö tillsammans med barn och består av en bok och en app. Tanken med boken är att på ett 

begripligt och lustfyllt sätt presentera fotosyntesen för barn i förskolan. Berättelsen Ensam 

kan ingen leva (se Bilaga 1) handlar om solrosen Sola och hennes vänner och synliggör hur vi 

och växterna är beroende av varandra för att kunna leva. Appen är tänkt som ett komplement 

till boken där barnen får ytterligare möjlighet att befästa de begrepp som presenteras i 

berättelsen. Den kommer även att bidra till att fotosyntesens process konkretiseras och 

synliggörs och på så sätt ge en fördjupad förståelse för fotosyntesen.   
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3. Syfte 

Syftet med arbetet är att skapa ett pedagogiskt redskap pedagoger kan använda tillsammans 

med barn i förskolan. De pedagogiska redskap vi skapat består av en bok och en app och är 

riktade till barn i fyra- och femårsåldern. Grundtanken är att pedagoger med hjälp av 

produkterna ska kunna ge barn möjlighet att, på ett lustfyllt och enkelt sätt, utveckla en 

medvetenhet och respekt för vår gemensamma miljö. Genom boken vill vi på ett konkret sätt 

ge barn en möjlighet att skapa en grundförståelse för fotosyntesen och därmed få en förståelse 

för hur vi och växterna är beroende av varandra för att kunna leva. Appen är tänkt som ett 

komplement till boken. Appens syfte är att ytterligare synliggöra fotosyntesen och befästa 

processens begrepp.  
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4.  Litteraturgenomgång/teoretisk bakgrund 

4.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling har som begrepp inte funnits särskilt länge. 1983 tillsattes en oberoende 

specialkommission av FN för att skapa en rapport med en analys av de kritiska miljö- och 

utvecklingsfrågorna gällande vår planet. Kommissionens ordförande var Gro Harlem 

Brundtland, som vid tidpunkten var Norges statsminister, vilket kom att innebära att rapporten 

senare benämndes Bruntlandsrapporten när den publicerades 1987. Begreppet hållbar 

utveckling fick genom Bruntlandsrapporten därmed sitt internationella genomslag (SOU 

2004:104 s.37). I rapporten definieras begreppet hållbar utveckling “som en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (Hägerhäll 1988:57). Man talar även om tre olika dimensioner som 

samverkar inom hållbar utveckling, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala 

dimensionen. I ett längre perspektiv är de tre dimensionerna en förutsättning för varandra. 

Dimensionerna har olika betoningar beroende på vilket land de berör. Exempelvis har i-länder 

en större betoning gällande miljöbelastning och resursförbrukning (ekologiska dimensionen) 

mot länder i ekonomisk kris eller krig där den sociala och ekonomiska aspekten betonas extra 

(SOU 1997:105 s 13 f.). 

 Den ekologiska dimensionen handlar om att värna om miljön och dess 

återhämtningsförmåga. Att anpassa samhället efter miljöns resurser.   

 Den ekonomiska dimensionen innefattar konsumeringen av våra naturresurser, man 

menar att det inte går att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling på bekostnad av 

miljön. 

 Den sociala dimensionen berör människors grundläggande behov som exempelvis lika 

rättigheter till social service och vikten av en rättvis fördelning gällande resurser, 

inflytande och makt i samhället (SOU 2004:104 s.33-34). 

 

4.2 Agenda 21, Rio +20 

Bruntlandskommissionen uppmanade världens länder att hålla en världskonferens gällande 

internationellt samarbete angående miljö och utveckling. Detta resulterade i att FN anordnade 
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konferensen UNCED, United Nations Conference on Environment and Development, i Rio de 

Janeiro 1992 där AGENDA 21 skapades (Persson & Persson 2007:185). AGENDA 21 är det 

handlingsprogram som antogs vid konferensen vilket förenklat innebar att man globalt sett 

skulle lägga mer resurser på att lösa de miljö- och utvecklingsproblem som finns i 

världen.  AGENDA 21 skulle ses som en start med ett långsiktigt mål där slutdestinationen blir 

en miljömässigt hållbar utveckling för vår planet (AGENDA 21 1992). Uppföljning och 

utvärdering av AGENDA 21 gjordes bland annat 2012 i Rio de Janeiro där målet med 

konferensen var att säkra förnyat politiskt engagemang för hållbar utveckling. Denna 

konferens kallas Rio+20 (Miljödepartementet 2014). 

 

4.3 Living Planet Report 2014 

Living Planet Report ges ut vartannat år av Världsnaturfonden (WWF) och är en 

dokumentation som visar det tryck vi utsätter vår planet för och vilka effekter detta har för 

mänskligheten. Man kan även läsa om vikten av de val vi gör för att planeten ska kunna 

försörja mänskligheten i framtiden. Rapporten talar om ett lands ekologiska fotavtryck vilket 

visar en blandning av invånarnas konsumtion samt hur planetens resurser används till 

produktion av det som konsumeras. Om man ser på Sverige och den genomsnittliga livsstil 

landet har visar det att vi har en konsumtion som motsvarar ett behov av 3,7 planeter. Detta 

innebär att Sverige 2014 ligger på 10:e plats bland världens länder. Mänsklighetens 

konsumtion av planetens resurser motsvarar 2014 ett behov av 1,5 planeter (WWF 2014). 

 

4.4 Miljöundervisning 

Under 1960- och 1970-talet var miljöundervisningen faktabaserad vilket innebar att 

miljöproblemen sågs som ett kunskapsproblem som kunde åtgärdas med information till 

allmänheten och genom att forska inom ämnet. Under 1980-talet utmanades detta och 

miljöundervisningen blev normerande vilket ledde till att människors normer, värderingar och 

beteende hamnade i fokus. Efter konferensen i Rio 1992 utvecklades föregående tradition till 

det som idag kallas Undervisning om hållbar utveckling (UHU) där bland annat individens 

roll som konsument betonas starkt. Fokus ligger även på att ha en medvetenhet om dagens 

handlande och vilka konsekvenser det ger för framtida generationer. Det handlar om att skapa 
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goda förutsättningar för människors livskvalitet här och nu samt i framtiden (Sandell, Öhman, 

Östman 2003:134 f.). 

 

4.5 Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 

I styrdokumentet Läroplan för förskolan från 1998 som reviderades 2010 finns det flera 

riktlinjer och strävansmål som anger hur arbetet på förskolan ska inriktas gällande arbetet med 

vår miljö. Läroplanens riktlinjer och strävansmål finns till för att kunna uppnå en förväntad 

kvalitetsutveckling vilket innebär att skapa en grund för barns förståelse inom området. Vilka 

mål och riktlinjer kan vi finna i Läroplanen som berör ämnet hållbar utveckling? 

 “Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten förvår gemensamma miljö” (Läroplan för förskolan 98/10:4). 

 “Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 

natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska 

hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 

bättre miljö både i nutid och i framtid” (Läroplan för förskolan 98/10:7). 

 “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg 

om sin närmiljö” (Läroplan för förskolan 98/10:8). 

 “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens 

olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” 

(Läroplan för förskolan 98/10:10). 

 “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap 

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

processer och fysikaliska fenomen” (Läroplan för förskolan 98/10:10). 

 “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställs frågor om och samtala om naturvetenskap” (Läroplan för 

förskolan 98/10:10). 
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 “Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” (Läroplan för 

förskolan 98/10:11). 

 “Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, 

och ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse 

för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet” (Läroplan för 

förskolan 98/10:11 f.). 

Citaten visar att frågor om natur och miljö är en av de centrala delarna i Läroplan för 

förskolan. Det visar på vikten av att barn redan i förskolan får kunskap och förståelse inom 

området för att i framtiden kunna verka för en hållbar utveckling för vår planet. 

 

4.6 Miljömedvetenhet 

Miljömedvetenhet innebär att visa respekt och en vilja att vårda allt levande. Att ha vissa 

baskunskaper om djur och natur och kunna se sambanden i naturen. Grunden för 

miljömedvetande bygger på en positiv relation till den omgivande miljön. Förskolans uppgift 

blir då att ge barn möjlighet att skapa denna relation (Granberg 2000:38). Lindgren 

(1999:138) menar att en miljö som är bra fysiskt, psykiskt och socialt påverkar barn positivt. 

Barn som känner sig involverade och mår bra bryr sig också om sin omvärld och därmed 

miljön.       

Vi måste ge alla barn möjlighet att lära sig att vi är beroende av naturen. Det är en tillgång att 

redan att under de första levnadsåren få uppleva naturäventyr för att få förståelse för naturens 

betydelse. Genom lek och vistelse i naturen växer barns kunskaper och intresse för miljön. 

Arbetet måste ske kontinuerligt och långsiktigt för att barnen sedan som vuxna ska kunna ta 

ställning om natur och miljövård (Drougge 2002:24). Även Granberg (2000:41) anser att barn 

behöver vistas ute mycket och ofta för att de ska få möjlighet att grundlägga ett 

miljömedvetande. Dock räcker det inte bara att vara ute, utan utevistelsen måste vara 

lustfylld, stimulerande och utmanande. 

För att förskolan ska kunna ge barn möjlighet att bli miljömedvetna krävs att de omges av 

barncentrerade och miljömedvetna pedagoger. Vägen till barns miljömedvetande måste gå 

genom barns egen upptäckarglädje och spontanitet, men pedagogen bör finnas där som 



13 

 

medforskare, förebild och inspiratör. Varje pedagog måste ha ett miljömedvetet 

förhållningssätt och förskolan måste erbjuda roliga och inspirerande aktiviteter utifrån ett 

miljömedvetet perspektiv (Granberg 2000:42). 

 

4.7  Barnlitteratur - Bilderböcker 

Barnlitteratur är böcker som är riktade mot barn och innefattar pek-, bilder- och kapitelböcker. 

Böckerna kan vara skönlitterära eller innehålla fakta (Kåreland 2001:42f.f). Bilderböcker är 

böcker där illustrationer ger en sammanhängande berättelse. Text och bild kompletterar 

varandra och bildar en enhet. De små barnens föreställningsförmåga har ännu inte utvecklats 

och därför behöver deras böcker bilder. Genom bilderna kan barnen uppleva texten (Granberg 

1996:23).  

Enligt Fast (2001:19 f.) har berättande som pedagogisk metod använts i nästan alla kulturer. I 

förskolan kan berättelser användas som pedagogiskt hjälpmedel inom flera olika 

sammanhang. Berättelser kan användas för att stimulera barns språkutveckling och för att 

förmedla upplevelser och olika kunskaper. Berättelsens innehåll kan även hjälpa barn att 

bearbeta svåra upplevelser eller användas som underlag för arbete med moraliska och etiska 

dilemman. Lindö (2005:14 f.f.) anser att det krävs vissa kriterier för att en barnbok ska vara 

relevant i utbildningssyfte. Främsta uppgiften är att boken ska fängsla läsarna/lyssnarna. Den 

ska ge kunskap och lustfyllda upplevelser. En bra barnbok ska även stimulera och utveckla 

barns språk i form av nya begrepp och utökat ordförråd och vara genomtänkt estetiskt för att 

utmana barnens fantasi. Pedagogen ska ha en tanke bakom valet av bok då barnen ska kunna 

känna igen sig men samtidigt bli utmanade i sina föreställningar (a.a.). Barnlitteratur ger barn 

nya erfarenheter och stimulans för fantasin. Litteraturen ska även fungera moraliskt 

utvecklande och ge barnen kunskap om det som kan kännas avlägset och ovanligt. Sist men 

inte minst kan barnlitteraturen erbjuda barn kunskap om hur världen är och hur man ska agera 

i den (Pramling, Asplund- Carlsson, Klerfelt 1993:29 f.). 
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4.8 Information- och kommunikationsteknik (IKT) 

Information- och kommunikationsteknikens roll i utbildningssammanhang har på senare år 

förändrats. Tidigare var syftet med undervisningen att lära sig att förstå tekniken och nu 

handlar det istället om att lära sig genom teknologin (Alexandersson, Linderoth, Lindö 

2001:7). Den globala digitala utvecklingen har skapat oändliga möjligheter för lärande och 

nya medier kan ses som en tillgång i arbetet med barns läs- och skrivkunnighet. Literacy har 

tidigare kopplats samman med barns läs- och skrivkunnighet men idag är literacybegreppet 

utvidgat och innehåller även en bred mediekompetens (Boresson 2013:95). Den moderna 

digitala tekniken kan ha en positiv inverkan på barns samspel och sociala färdigheter genom 

att den inspirerar barn att interagera och föra dialog med varandra i arbetet med exempelvis 

surfplatta. För att stärka barns lärande krävs att förskollärare har kompetens inom området 

samt att tekniken används selektivt (Shifflet, Toledo, Mattoon 2012:36 f.f.).  

 

4.8.1 Surfplatta och appar - Digitala verktyg 

Dagens förskolebarn är födda in i den digitala världen. Modern teknik är därför en helt 

naturlig del i deras vardag (Gällhagen, Walström 2014). Läroplanen för förskolan uttrycker 

tydligt att modern teknik idag borde ha en given plats i undervisningen. “Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning 

(Lpfö 98/10:7). Surfplattan är ett verktyg som är enkelt att använda och därför fungerar bra i 

arbetet med förskolebarn. Många fingrar får plats på skärmen och kan göra olika saker 

samtidigt. När barn får möjlighet att lösa uppgifter tillsammans tränas olika förmågor och 

intresse för lärande ökar (Gällhagen, Wahlström 2012:8). 

Surfplattan är ett verktyg som i kombination med en aktiv pedagog fungerar som ett utmärkt 

hjälpmedel i förskoleverksamheten. Lärandet blir både modernt och lustfyllt för barnen då 

surfplattan fångar deras intresse och får dem engagerade. Surfplattan ska ses som ett 

komplement och inte som ersättning för något annat (Gällhagen, Wahlstörm 2011:4). Ofta 

behövs inga speciella utbildningar för att komma igång med användningen av en surfplatta. 

Även de mindre barnen kan hantera plattan tack vare dess intuitiva gränssnitt. Det händer 

något där barnet pekar och de behöver varken mus eller tangentbord. App är en förkortning 

som kommer ifrån engelskans application och betyder programvara. En av surfplattans 

främsta egenskaper är att kunna använda sig av apparna. De laddas ner från Appstore eller 
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Play Butik. Apparna innehåller bland annat digitala böcker och spel och är ofta gratis men kan 

även kosta pengar (Gällhagen, Wahlström 2011:6 f.) 

Surfplattan kan även kopplas till andra digitala hjälpmedel som en projektor eller en 

smartboard.  Tack vare bildens storlek ges alla barn samma möjlighet att se vad som händer 

och kan lättare följa med i det som sker. På grund av dess storlek upplevs smartboarden 

motverka konflikter och kan därmed vara en tillgång vid exempelvis bokläsning (Johansson, 

Olsson 2014:7).   

 

4.9 Summering 

Living Planet Report 2014 rapporterar att planetens resurser överskrids av mänsklighetens 

konsumtion. Redan 1987 publicerades Bruntlandsrapporten som innehöll en analys av de 

kritiska miljö- och utvecklingsfrågor som berörde vår planet och begreppet hållbar utveckling 

myntades. För att följa upp analysen skapades 1992 handlingsprogrammet AGENDA 21 i Rio 

där målet var en hållbar utveckling för vår miljö. Arbetet fortskred då man på konferensen i 

Rio 2012 förnyade löftena om arbetet för hållbar utveckling. Miljöundervisning har gått ifrån 

att vara faktabaserad till att från konferensen i Rio 1992 handla om det som idag benämns 

Undervisning om hållbar utveckling. Läroplanen för förskolan 98/10 styrker detta genom att 

betona vikten av att arbeta med natur- och miljöfrågor redan i förskolan för att barn som 

framtida världsmedborgare ska kunna utveckla ett hållbart samhälle. För att ge barn en 

miljömedvetenhet är det viktigt att vi som förskollärare ger barnen kunskap på ett sätt som 

intresserar, inspirerar och ligger nära deras kultur. Genom att använda sig av pedagogiska 

redskap som böcker och exempelvis surfplattor kan vi möta det moderna barnet och skapa ett 

lustfyllt lärande.   
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5.  Planering av produkter 

5.1 Planering Bok 

Vi ville skapa en barnbok utifrån en berättelse vi utarbetat i den tidigare kursen Teknik och 

naturvetenskap i förskolan. Slutexaminationen på kursen var bland annat att parvis med hjälp 

av de didaktiska frågorna beskriva hur vi på ett begripligt och lustfyllt sätt skulle kunna 

förklara växternas livsprocess för barn i fyra- femårsåldern. Vi skapade då berättelsen Ensam 

kan ingen leva som är utgångspunkten för vår produkt (se Bilaga 1.). Med ett miljömedvetet 

perspektiv som grund blir det den ekologiska dimensionen inom hållbar utveckling som vår 

produkt bidrar till. Det kan ses som problematiskt att endast binda sig till en av de tre 

dimensionerna då de är tätt sammanlänkade. Vi anser att det i förskolan är lättast att arbeta för 

den ekologiska dimensionen då det är inom den dimensionen vi har störst chans att påverka 

och göra skillnad. Vår vision var att barnen genom berättelsen skulle få en förståelse för hur 

vi och växterna är beroende av varandra för att kunna leva. Vi ville visa att det är möjligt att 

på ett enkelt sätt arbeta med 4-5 åringar med komplicerade begrepp som fotosyntesen, 

koldioxid, syre, bakterier och mineraler. Vi fick god respons på berättelsen av kursansvarige 

Wolfgang Brunner. Detta ledde till att vi inför det självständiga arbetet såg chansen att kunna 

vidareutveckla vår berättelse till en produkt. Vi ville ha en konkret produkt och bestämde oss 

för att skapa en barnbok med tillhörande handdockor utifrån karaktärerna i boken.  

 

5.2 Planering App 

I processens inledande skede diskuterade vi utformningen av produkten vilket ledde till att vi 

ändrade inriktning. Vi ville vara nyskapande och utmana oss själva och därför tog vi beslutet 

att lämna idén om traditionella handdockor och istället utforma en spelapplikation där barnen 

kan få fördjupa de kunskaper de tillägnat sig från boken. Meningen var att skapa ett spel där 

barnen tar hand om en solros utifrån fotosyntesens process. Under skapandet av boken kom vi 

fram till att vi ville utveckla appen ytterligare genom att lägga till fler aktiviteter. Vi ville att 

appen skulle innehålla fem olika aktiviteter där barnen gavs möjlighet att praktisera olika 

färdigheter. De olika aktiviteterna skulle vara att lyssna på berättelsen, spela ett spel, pussla, 

spela memory och att färglägga bilder från boken. Tanken med appen var att den skulle 

konkretisera och fördjupa de kunskaper barnen tillägnat sig från boken. Slutresultatet skulle 

bli två produkter som bygger på varandra och samtidigt utmanar det moderna barnet. 
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6. Kartläggning av produkter 

6.1 Kartläggning Bok 

Vi undersökte vilken barnlitteratur som fanns tillgänglig inom ämnet hållbar utveckling och 

specifikt om fotosyntesen genom att besöka Almedalsbiblioteket. Av den litteratur vi 

granskade fann vi endast två titlar som beskrev fotosyntesen: Den gröna Cellon (Källander, 

Helldorf 2012) och Luften vi andas (Adbåge 2011:90-93). Vi sökte även barnlitteratur via 

Almedalsbibliotekets hemsida och använde fotosyntesen som sökord. Under sökfunktionen 

Bibliotekskatalog – Gotland och barn och ungdom fick vi två träffar varav den ena var Den 

gröna cellon (Källander, Helldorf 2012) och den andra hade titeln Bakterieboken (Bergqvist, 

Karin & Lundberg, Fredrik 2001). Vi sökte även under Nationell bibliotekskatalog – Libris 

och specificerade sökningen genom att välja svenska som språk och bok. Antalet träffar blev 

då 27 varav fyra föll under kategorin barn/ungdom. De fyra titlarna var Jordens kretslopp 

(Bennett, Paul 1994), Bladet, vad händer omkring det? (Hansen, Elvig 1980), Glukke solbarn: 

från sol till cell (Zimmerman, Agneta 2013) och Den gröna cellon. Det finns ett brett utbud 

av barnlitteratur och vi är medvetna om att det kan finnas fler böcker som berör ämnet men på 

grund av den begränsade tidsramen för arbetet ansåg vi att en bredare kartläggning ej var 

relevant för studien.  

  

6.2 Kartläggning App 

Vi sökte efter appar inom ämnet med iphone och androidtelefon. Sökorden vi använde var 

miljö, hållbar utveckling, fotosyntes, sustainable och sustainable development. Sökningen gav 

endast ett fåtal appar riktade mot barn. Vi studerade appen Tröjan Tula blir något nytt som 

handlar om återvinning. Denna app ingår i en serie appar från Gro play. Företaget bildades 

2010 och tillverkar utbildande spel och leksaker där innehållet fokuserar på miljö och 

hållbarhet (Groplay). Vi besökte också sidan skolappar.nu där man kan söka efter appar inom 

olika ämnesområden anpassade efter ålder. Vårt sökande i iphones appstore ledde oss även till 

hemsidan ecoappsfree.com. Hemsidan erbjuder ekoappar. En ekoapp innehåller meningsfull 

information som på något sätt har en positiv inverkan socialt och miljömässigt. För att få 

benämnas ekoapp krävs att appen uppfyller minst ett av tre kriterier. 

http://www.ecoappsfree.com/
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1.      Ger kunskap som har positiv inverkan på människor, natur och miljö. 

2.      Sparar på naturens resurser (Exempelvis en e-bok sparar papper). 

3.      Ersätter ett föremål med en digital vara (Exempelvis väckarklocka, ficklampa). 

                                                                                                         (ecoappsfree) 

Vi fann ingen app på svenska riktad till förskolebarn som berörde fotosyntesen på någon av 

de sidor vi besökte.  
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7. Produkternas arbetsprocess  

7.1 Arbetsprocess Bok 

Då vår berättelse redan var färdigskriven i kursen Teknik och naturvetenskap för förskolan 

hade vi en klar tanke om hur vår färdiga produkt skulle se ut. Den färdigskrivna berättelsen 

skulle bli utgångspunkt för boken men innehållet skulle behöva ändras och anpassas efterhand 

boken skapades. Vi fick tips om ett lokalt tryckeri varvid Eleonor tog kontakt via mail med 

tryckeriet för att undersöka möjligheterna med att kunna skapa en bok. Tryckeriet ringde 

genast upp och lämnade förslag på pris och utformning. Vi valde att ej samarbeta med 

företaget då vi ansåg att kostnaden var för hög och utformningen ej var genomförbar enligt 

våra önskemål. Vårt önskemål var att boken skulle ha hård pärm för hållbarhetens skull då 

målgruppen är barn samt att boken skulle ha storlek likt ett liggande A4. Vi besökte ett flertal 

sidor på internet där det fanns möjlighet att skapa egna böcker. Vi bestämde oss för 

Solentro.se som uppfyllde våra önskemål och skapade ett konto på sidan att arbeta i. 

 

7.1.1 Design och färdigställning 

Till en början skapades ett dokument i Microsoft Publisher för att kunna arbeta med att dela 

upp texten i berättelsen på ett överskådligt sätt. Vi skulle på så sätt få en överblick över hur 

många sidor boken skulle innehålla. Planer fanns på att be någon utomstående att göra de 

illustrationer vi behövde till berättelsen men efter övervägande togs beslutet att tillverka dem 

egenhändigt. Karin hade erfarenhet av att arbeta i Photoshop och Eleonor var villig att lära sig 

vilket resulterade i att programmet installerades i bådas datorer för att kunna användas vid 

tillverkning av både bilder och text. På Solentro.se valdes design för boken utifrån våra 

önskemål. Vi valde formatet Maxi panorama vilket innebar en stor liggande bok med måtten 

270 x 200 mm. Hårdband var ett självklart val som innebar att boken blev hårdbunden med 

laminerat omslag. Denna bok kännetecknades enligt webbsidan av mycket hög stabilitet och 

lång livslängd(Solentro). De färdiga texterna och bilderna laddades upp på sidan efterhand de 

skapades. Bokens slutliga sidantal blev 34 exklusive omslaget. När boken färdigställts 

beställdes två exemplar i bokform. Vi beställde även ett exemplar i PDF-fil för att kunna dela 

med oss av den till andra intressenter. Boken marknadsfördes och publicerades även i 

Solentros bokhandel vilket innebär att den går att beställa om så önskas på: 

http://www.solentro.se/publish/877/ 

http://www.solentro.se/publish/877/
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7.1.2 Text 

Texten delades upp på sidor i Publisher och varje textdel formulerades för att passa till den 

tänkta bilden och för att skapa ett flyt i själva berättelsen. Det blev till slut 14 sidor med olika 

mängd text på varje sida. Första tanken var att texten skulle vara placerad under tillhörande 

bild men under processens gång blev det bestämt att texten skulle vara på egen sida och 

bilden på en egen. Vi ville ha text och bild separat för att de skulle komma till sin fulla rätt 

och texten inte skulle “störa” bilden och vice versa. Det kändes som det naturligaste valet för 

oss båda. Textsidorna skapades i Photoshop för att på enklaste vis kunna laddas upp och 

klistras in i den bokmall vi på förhand valt att använda oss av på Solentro. Texten skrevs i 

typsnitt Calibri och storlek 24. Calibri valdes på grund av att vi ville ha ett sans-seriff-

teckensnitt det vill säga bokstäver utan klack. Texten skrevs och placerades i mitten på den 

sida den skulle tillhöra då vi ansåg det vara estetiskt för ögat. Till bokens titelsida ville vi ha 

ett originellt typsnitt och letade därför på internet efter gratis nedladdningsbara. Efter en del 

sökande fann vi “reaf” som föll oss i smaken och laddade ner det. Reaf användes på bokens 

titelsida samt som anfang på det första ordet på berättelsens första sida. Vi skrev även ett 

förord där vi utifrån de didaktiska frågorna förklarade syftet med boken. På bokens baksida 

ges en kort beskrivning av berättelsens innehåll samt att boken kan användas som ett 

pedagogiskt redskap tillsammans med barn i förskoleåldern. När boken var färdig lät vi 

utomstående personer korrekturläsa texten för att upptäcka eventuella brister och 

felstavningar.  

 

7.1.3 Bild 

När texten till berättelsen skrevs in i Publisher skrevs samtidigt hur vi ville att tillhörande bild 

skulle se ut och vad vi ville att bilden skulle innehålla för att beskriva texten på bästa sätt. Vi 

bestämde att bakgrunden till alla bilder skulle vara lika för att ha en igenkänningsfaktor och 

behålla samma stil berättelsen igenom. Karin skulle ansvara för att teckna bakgrund 

innehållande ladugårdsvägg, ladugård, staket, träd samt barnet och huvudkaraktären Sola. 

Eleonor ansvarade för bakterierna, Droppa, Stråle, Kolan, Syrret och sockerfabriken. Bilderna 

skissades till en början på vanliga A4 papper och målades sedan mer noggrant och fylldes i 

med en svart penna i konturerna. De olika karaktärerna i berättelsen skulle få samma sorts 

ögon för att man skulle kunna se en samhörighet. När bilderna ansågs vara klara scannades de 
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för att ytterligare kunna hanteras och färgläggas i Photoshop. Under diskussion gällande 

färgval togs beslutet att välja diskreta färger som gav en behaglig känsla när man tittade på 

bilden. Ljusa pastellfärger ligger därför till grund för färgsättningen i bilderna. Det 

förekommer mörkare färger där vi ansåg att det passade in. Vi valde att färglägga bakgrund 

och figurer så naturtroget som möjligt med exempelvis blå himmel, grönt gräs, gul sol och 

blått vatten. Även ladan färgades traditionellt röd. All färgläggning skedde i Photoshop och 

även en del redigering så som klippning, klistring och justering av linjer. Vi valde webbsäkra 

färger till färgsättningen av bilderna för att vara säkra på att färgerna är desamma oavsett 

vilken teknik de visas med. Vår känsla och fantasi kan aldrig ersättas av färgsystematiken 

men är ändå central som uttrycksmedel i bildspråket (Chlapowska 2001:5). Beroende på vad 

vi ville att bilderna skulle förmedla tecknades närbilder varvat med mer distanserade vyer 

vilket skapade variation och gav en mer levande berättelse. Bilderna varierar mellan att ha 

ladan som bakgrund till att ha den himmelsblå färgen som bakgrund till närbilderna. 

 

7.1.4 Karaktärerna 

De karaktärer som figurerar i berättelsen är tagna från Ensam kan ingen leva (se Bilaga 1). 

Det är vi själva som har namngivit dem alla och tanken är att varje karaktärs namn ska 

symbolisera det de representerar. Karaktärerna har tilldelats olika könsroller och vi har 

fördelat detta jämnt emellan dem. Sola är huvudpersonen i vår berättelse och är den karaktär 

som tar berättelsen framåt. Sola är en solros och har tilldelats ett feminint namn men har ett 

könsneutralt utseende. Droppa är som karaktär en blå vattendroppe och har givits ett feminint 

utseende då hon har kjol, klackskor och långa ögonfransar. Droppa hjälper Sola genom att 

hälla vatten över henne i berättelsen. Stråle symboliserar solen och har ett maskulint namn. 

Han är gul och har röda glasögon och är inte stereotypiskt manlig till sitt utseende. Kolan och 

Syrret är de karaktärer som symboliserar koldioxid och syre i berättelsen. De har skapats att 

likna superhjältar då de är försedda med masker för ansiktet och mantlar. Kolan har lila 

nyanser på sin dräkt och Syret blåa. De är könsneutrala till sitt utseende men färgvalet gör att 

betraktaren kan lägga egna värderingar om vilket kön de tillhör. Bakterieligan är ett gäng som 

bor i jorden under Sola. De är små figurer med olika utseende, färg och form som äter på de 

blad som Sola tappar. På en av bilderna i berättelsen kissar två av bakterierna varav den ena 

står och den andra sitter på huk. Detta indikerar att de tillhör varsitt kön. De övriga 

bakterierna kan ses som könsneutrala. Barnet i berättelsen är den karaktär som symboliserar 
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människan och vår roll i fotosyntesens process. Barnet har blåa byxor, en röd tröja, blå keps 

och kort blont hår vilket ger honom ett pojkaktigt utseende.      

 

7.2 Arbetsprocess App 

Idag är digitala verktyg en del av barnens vardag och att arbeta med surfplattan blir därmed 

ett modernt och pedagogiskt lärredskap som möter barnen i deras kultur. Karin kontaktade via 

mail Maritha Dahlin som är universitetsadjunkt vid Institutionen för informatik och media på 

Uppsala Universitet Campus Gotland. Vi bestämde ett möte för att diskutera vår idé och 

möjligheterna med att skapa en app efter våra önskemål. Under mötet fick vi reda på att en 

färdig app efter våra önskningar skulle vara en omöjlighet. Vi saknar kunskap och tiden är för 

begränsad. Förslaget var istället att skapa en prototyp av appen i Powerpoint, med fiktiva 

sidor för flödet i spelet. När Powerpointen är klar görs en skärminspelning av bildspelet som 

då blir den färdiga prototypen. Skärminspelningen publiceras sedan på youtube.com för att 

kunna visas för andra. Vi fick även ett underlag för hur vi kunde gå tillväga i skapandet av 

prototypen. Enligt överenskommelse lämnas prototypen till Maritha för att sedan eventuellt 

bli underlag för de studenter hon undervisar i programvaruteknik. Det innebär att studenterna 

tillverkar en färdig produkt/app utifrån vår prototyp under kommande läsår (Dahlin 

2014).  Då boken varit vår huvudprodukt valde vi att lägga all fokus på att få den färdig. Med 

de befintliga tidsramar inom kursen Självständigt arbete insåg vi att det inte fanns utrymme 

att göra en klar prototyp enligt Dahlins instruktioner. Istället gjordes en enklare variant i 

Powerpoint där vi kan visa vår grundtanke med hur appen ska komma att fungera (se Bilaga 

2). 

 

7.2.1 Design 

Appens utseende är skapat utifrån boken för att visa att de hör ihop. Sola är den som 

presenterar aktiviteterna och vägleder användaren genom appen. Vi ville att ikonerna för 

funktionerna iappen skulle vara tydliga och beskrivande för sitt ändamål. Exempelvis visar 

ikonen med pusselbiten att här kan du pussla. Övriga symboler som pilar, playsymbol och 

skrivaren anser vi vara allmänt vedertagna och välkända. Bilderna som representerar ikonerna 

har letats upp via Google Bilder. Bilderna vi valt är bilder som är tillåtna att användas och 

ändras av ägarna.  

http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X51
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7.2.2 Lyssna på berättelsen 

I vår app kommer det att finnas möjlighet att lyssna på boken Ensam kan ingen leva (Nilsson 

& Nilsson 2014). Boken kommer att finnas i digitalform med text och bild samt med en röst 

som läser berättelsen. Tanken med att ha med boken i appen bygger på att barn själva ska 

kunna lyssna på sagan utan att någon läskunnig behöver finnas tillgänglig. Genom att höra 

berättelsen och samtidigt se bilderna får barn möjlighet att utöka sitt ordförråd och få 

förståelse för de begrepp som används i boken. Utöver detta får barn en chans att lära sig en 

berättelses uppbyggnad som är grunden för kommande läsförståelse. Flera barn kan samtidigt 

använda surfplattan och får då en gemensam upplevelse av berättelsen. Den gemensamma 

upplevelsen kan sedan bli utgångspunkt för berikande samtal och intressanta diskussioner.     

 

7.2.3 Spela spel 

Grundidén med spelet i vår app är att barnen ska få vårda en solros utifrån de kunskaper de 

fått om fotosyntesen ifrån boken. Spelidén är tagen från den elektroniska leksaken 

Tamagochi. Solrosen behöver vatten, sol, mineraler och koldioxiden vi andas ut. Barnens 

uppgift i spelet blir då att ge solrosen det den för stunden behöver. Spelet startar med att 

spelaren sår ett solrosfrö. Solrosen växer i takt med att den vårdas och kommer att likna Sola i 

berättelsen. I boken syns det tydligt hur Sola ser ut när hon exempelvis behöver sol eller 

vatten. I spelet gäller då att vara vaksam på hennes uttryck och tillgodose behoven genom att 

exempelvis kalla på Stråle eller Droppa. Vår förhoppning är att spelaren ska känna sympati 

för solrosen och att det upprepande mönstret befäster kunskapen om fotosyntesen. Spelet kan 

pågå i evigheter och synliggör fotosyntesens osynliga process. På detta sätt kan barnen få 

praktisera sitt teoretiska lärande och utveckla kunskaper om sin delaktighet i naturens 

kretslopp.    

 

7.2.4 Spela memory 

Vi ville i vår app ge barn möjlighet att öva och befästa de begrepp boken tar upp. Genom ett 

talande memory kan barnen få höra och se begrepp samt ordbild samtidigt som aktiviteten blir 

lustfylld och utmanande. Memoryspelet går ut på att para ihop två lika bilder med varandra 

och går att spela på tre olika nivåer. Den lätta nivån innehåller sex bilder, det vill säga tre par. 

Medelnivån har sex par och den svåra nivån har nio par. De olika nivåerna finns för att 
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spelaren själv ska kunna välja hur utmanande spelet ska vara. Bilderna på korten är tagna från 

boken och innehåller de begrepp som presenteras i berättelsen. Ett kort innehåller både bild 

och begrepp exempelvis Kolan och koldioxid. Begreppet är med som ordbild och samtidigt 

som kortet vänds spelas begreppet upp i tal. Spelet är slut när alla paren är funna. 

Memoryspelet stimulerar barns minne och utmanar deras matematiska tänkande som 

exempelvis ett till ett principen vilket är början till förståelsen av räkneprinciperna (Björklund 

2009).    

 

7.2.5 Pussla 

Förhoppningen med pusslet är att barnen under aktiviteten samtalar och använder sig av 

begreppen utifrån boken. Pusslet kommer att bestå av bilderna från boken och spelaren kan 

själv välja vilken bild som ska pusslas. Även här kan spelaren välja på tre olika nivåer. Den 

lätta nivån består av åtta pusselbitar, medelnivån av 16 och den svåra nivån har 32 bitar. Vi 

har valt att använda olika nivåer för att ge alla möjlighet att pussla utifrån egen förmåga. 

Pusslet stimulerar barns matematiska förmågor då det handlar om logiskt tänkande. Att pussla 

går ut på att se likheter och bilda en helhet utav delarna.     

        

7.2.6 Färglägga bilder i från boken 

I denna aktivitet har spelaren möjlighet att välja mellan att färglägga bilder direkt på 

surfplattan eller skriva ut bilderna och sedan färglägga. Bilderna är svartvita i original och 

tagna i från boken. Spelaren kan själv välja vilken bild som ska färgläggas och vilka färger 

som ska användas. Idèn till detta moment fick vi under skapandet av bilderna till boken då 

Eleonors barn ställde frågan om de fick färglägga bilderna när de var klara. Originalbilderna 

var något som fångade barnens intresse och väckte deras nyfikenhet och då tog vi beslutet att 

färgläggning skulle vara en aktivitet i appen. De visuella intryck och upplevelser som barn får 

när de skapar bilder utgör grunden för deras verbala utveckling och för deras förmåga att bilda 

begrepp (Chlapowska 2001). Genom att färglägga bilder tillsammans skapas samhörighet och 

barnens samspel utvecklas (Änggård 2006).     
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8. Arbetsfördelning 

I den inledande delen av arbetet delade vi upp skrivandet mellan oss. Vi arbetade i Google 

Dokument för att båda skulle kunna arbeta med texten samtidigt. Eleonor skrev texterna under 

rubrikerna: Hållbar utveckling, Agenda 21, Rio +20, Living planet report 2014 och 

Miljöundervisning. Karin ansvarade för texterna under rubrikerna: Miljömedvetenhet, 

Barnlitteratur – Bilderböcker, IKT och Surfplattan - ett digitalt verktyg. Vi har tillsammans 

skrivit: Inledning, Bakgrund, Summering, Syfte, Läroplan för förskolan Lpfö98/10, Planering 

av produkter, Kartläggning av produkter, Definition av produkternas syfte, Utvärdering av 

boken, Diskussion och Avslutning. Skapandet av boken skedde gemensamt då vi båda 

illustrerade bilderna och skrev texterna. Eleonor skrev den text som behandlade boken och 

dess arbetsprocess medan Karin producerade den text som beskrev appen och dess process. 

De beslut som togs gällande förändringar med produkterna har alla varit gemensamma. Vi har 

under arbetets gång bidragit med lika mycket och samarbetet har fungerat utmärkt.  
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9. Utvärdering av boken 

För att få en åsikt ur ett pedagogiskt perspektiv ville vi att några förskollärare skulle läsa 

igenom vår bok och lämna ett utlåtande om bokens innehåll och utformning. Vi ville göra en 

mindre undersökning angående förskollärares tankar huruvida boken kan användas som en 

utgångspunkt i ett arbete om miljö och natur.  

För att få en utvärdering ur ett akademiskt perspektiv ville vi att Wolfgang Brunner som 

arbetar på SWEDESD skulle ge en kommentar om boken. SWEDESD är ett internationellt 

centrum för lärande för hållbar utveckling. 

 

9.1 Genomförande 

Vi tog kontakt via telefon med fyra förskollärare på tre olika förskolor för att fråga om de 

skulle vara intresserade av att granska vår bok. Samtliga gav sitt medgivande och vi mailade 

därefter en länk till boken så att de i lugn och ro kunde läsa igenom den. Vi ville att de skulle 

ge konstruktiv kritik och att de berättade om hur de eventuellt skulle kunna arbeta med boken 

som utgångspunkt i ett arbete om miljö och natur tillsammans med barn. Vi informerade om 

att deras deltagande skulle vara konfidentiellt samt att deras svar endast skulle användas till 

detta arbete för att kunna göra en mindre utvärdering av boken som färdig produkt.  

Vi mailade Wolfgang Brunner boken som PDF-fil för att få ett kort utlåtande om boken kan 

användas som pedagogiskt redskap för lärande om hållbar utveckling.   

 

9.2 Urval 

Vid en mindre undersökning innebär det att man gör mer eller mindre tillfälliga urval. Det är 

godtagbart om en ordentlig redogörelse görs för hur man gått till väga i sitt urval samt att 

medvetenhet finns om undersökningens begränsning (Bell 2006:147). Vi gjorde ett riktat val 

då vi ville att specifikt förskollärare skulle bedöma vår produkt. Vi valde två förskollärare 

utifrån våra tidigare verksamhetsförlagda utbildningsplatser. Den tredje och fjärde 

förskolläraren fanns på en närliggande förskola. Vi valde fyra respondenter för att få flera 

synpunkter på bokens innehåll. Vi är medvetna om att resultatet blir begränsat då urvalet 

består av få respondenter.  
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Vi valde Wolfgang Brunner som respondent då han har stor kunskap om och arbetar med 

lärande för hållbar utveckling. 

 

9.3. Etiska ställningstaganden 

När vi kontaktade förskollärarna utgick vi ifrån de riktlinjer till etiska ställningstaganden som 

Vetenskapsrådet rekommenderar. Detta innebär att vi följt de fyra allmänna huvudkrav 

gällande forskning som är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). Vi informerade deltagarna om deras uppgift i 

undersökningen och att deltagandet var frivilligt. Deltagarna gav sitt samtycke till att 

medverka i utvärderingen så även Wolfgang Brunner. Vi försäkrade att förskollärarnas 

identiteter skulle behandlas konfidentiellt och att deras medverkan endast nyttjas till detta 

arbete.    

 

9.4 Resultat av utvärderingen 

Boken som helhet ansågs vara lättläst, spännande, genomtänkt och välarbetad. Flera av 

förskollärarna uttryckte att det är en fin berättelse med ett viktigt budskap. Alla var överens 

om att boken skulle kunna användas både som introduktion och underlag i ett temainriktat 

arbete. De var även överens om att boken skulle passa de äldre förskolebarnen bäst. Förslag 

som gavs för ett vidare arbete med boken var bland annat: plantera solros, göra eget 

ekosystem i glasburk, experiment med vattenånga, diskussion kring vår likhet med växterna. 

Med boken som utgångspunkt ansågs det även finnas möjlighet att arbeta med många av 

läroplanens mål. Bilderna fick god kritik. De sågs som färgglada, tydliga, underhållande och 

innehållsrika. En av förskollärarna läste berättelsen för två barn och upplevde att bilderna 

fångade och väckte barnens intresse. Bilderna ansågs även vara tydligt sammankopplade med 

texten i berättelsen samt ha en funktion som utgångspunkt för diskussioner inom ämnet. Den 

avslutande bilden i boken visar alla karaktärers del i fotosyntesen vilket ger en helhet av 

processen. Denna bild uppskattades av samtliga deltagare i undersökningen. Förskollärarna 

tog upp att det förekommer svåra begrepp i berättelsen men att det är positivt att barn får 

bekanta sig med dessa redan i förskolan. Dock påpekade en av förskollärarna att karaktären 

Syrret inte presenterats som syre och en annan nämnde att Syrret och Kolan kunde 
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presenterats som syre och koldioxid redan vid första mötet. Texten på baksidan av boken 

beskrevs innehålla värdefull information både för barn och vuxna.  

Wolfgang Brunner gratulerade till en fantastisk bok och ansåg att det finns ett behov av 

material för lärande om hållbar utveckling riktat till yngre barn. Han ansåg att vi skapat något 

eget, starkt och inspirerande. Vi blev inbjudna till SWEDESD för att diskutera en eventuell 

översättning av boken till engelska. 

 

9.5 Reflektioner efter utvärdering  

Vår tanke med boken har från början varit att den skulle kunna användas som läromedel i ett 

längre arbete om natur och miljö på förskolan. I arbetet nämnde vi att boken riktar sig till de 

äldre förskolebarnen vilket inte beskrivs i slutprodukten. Förskollärarna påpekade detta i 

undersökningen. Vi skrev på bokens baksida att boken riktar sig till förskolebarn vilket var ett 

medvetet val då vi inte ville begränsa användandet av boken åldersmässigt. Vi inser nu att vi 

kunde ha valt ordet barn istället för förskolebarn då boken enligt oss skulle kunna användas 

högre upp i åldrarna. Via undersökningen upptäckte vi att beskrivningen av Syrret som syre 

har uteblivit i boken. Vi reflekterade i efterhand över att det hade varit bättre att döpa 

karaktärerna till Syrret Syre och Kolan Koldioxid för att få med begreppen från början. Vi 

diskuterade en hel del kring karaktärernas könstillhörighet då vi gav barnet i berättelsen ett 

pojkaktigt utseende. Vid vidare diskussion kom vi fram till att om vi valt att ge barnet ett 

flickaktigt utseende hade vi förmodligen diskuterat kring det valet lika mycket. Våra val av 

kön grundade sig i en jämn könsfördelning över karaktärerna. Wolfgang Brunners utlåtande 

om boken gjorde oss stolta och glada och det skulle vara väldigt roligt om produkten även 

kunde bidra till arbetet för hållbar utveckling internationellt.   
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10. Diskussion 

Vi har i den skriftliga delen hållit isär produkterna för att ha en tydlig struktur i texten. Det har 

varit en utmaning för oss då produkterna är tätt sammankopplade och arbetet med båda har 

pågått samtidigt. Nya tankar och idéer har gjort att vi växlat mellan produkterna och arbetet 

har inte varit så uppdelat som texten visar. Vår handledare hade lagt upp ett schema inom 

tidsramen för arbetet vilket resulterat i att vi kunnat fördela tiden väl. En svårighet har varit att 

strukturera upp arbetet under rubriker då vi ej hade någon erfarenhet utifrån att arbeta efter 

modell två. Alla andra arbeten under utbildningens gång har utgått ifrån modell ett. Mycket av 

tiden har gått till att diskutera innehåll och rubrikval. 

Vi tog beslutet att färdigställa boken innan vi började tillverka appen för att vara säkra på att 

ha en färdig produkt. Produktutvecklingen tog längre tid än vi väntat oss vilket resulterade i 

att appen ej hann färdigutvecklas. Vi har dock en klar tanke om hur vi vill att appen ska se ut 

och fungera samt syftet med den. Vi ser fram emot att appen så småningom skapas utifrån 

våra riktlinjer av studenter i programvaruteknik. Appen uppfyller de kriterier som krävs för att 

bli en ekoapp vilket blir ett slutligt mål när appen blir färdig.  
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11. Avslutning 

Bruntlandsrapporten var startskottet för arbetet för en framtida hållbar utveckling och fem år 

senare samarbetade hela världen när AGENDA 21 skapades. I Rio 2012 förnyades det 

politiska engagemanget för att behålla pressen på världens länder i arbetet för hållbar 

utveckling. Dessa rapporter och handlingsprogram har bidragit till att det idag bedrivs 

utbildning för hållbar utveckling ända ner på förskolenivå. Vår avsikt var att skapa ett 

pedagogiskt redskap för lärande om hållbar utveckling i förskolan. Läroplanen för förskolan 

98/10 betonar vikten av natur- och miljöundervisning samt att verksamheten ska utgå från 

barns erfarenhetsvärld i lärandet. Barnlitteratur och IKT är något som de flesta barn möter 

dagligen vilket avgjorde valet av våra pedagogiska redskap. Genom vår barnbok och den 

kompletterande appen anser vi att barn på ett lustfyllt sätt erbjuds goda möjligheter att lägga 

en grund för miljömedvetenhet. Ska Living Planet Report i framtiden kunna rapportera att vår 

planet klarar av att försörja mänskligheten krävs det att nästa generation förstår att naturen 

och människan är beroende av varandra: Ensam kan ingen leva.   
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Bilaga 1. 

 

Ensam kan ingen leva 

Nu ska jag berätta om en dag när jag inte mådde så bra. Det var en 

mulen dag i maj. Jag kände mig lite ensam och hängig. Jag hade 

inte träffat mina vänner Stråle och Droppa på länge, jag saknade 

dem, jag var både törstig och frusen. Bakterieligan som bodde i 

jorden under mig kalasade på några av mina blad som jag hade 

tappat. Det var deras favorit mat så de var jätteglada. När de har 

mumsat i sig bladen så kissar de ut ämnen som jag behöver i min kropp för att må bra. De 

kallas mineraler och dem suger jag upp med mina rötter tillsammans med vattnet. Men 

Droppa hade jag ju inte träffat på länge, så det var inte så konstigt att jag mådde som jag 

gjorde. Jag hade i och för sig syskonen Kolan och Syrret hos mig, de sprang runtomkring mig 

helatiden och det var jag glad för. Dem kan jag ju inte klara mig utan, hur skulle jag annars 

kunna andas? Jag behöver Kolan (koldioxid) för att kunna växa precis som alla växter och 

träd i vår natur. När jag har fått koldioxid så gör jag om det till syre i min kropp och andas ut 

det i luften.  

Ni behöver syret för att kunna andas och det får ni från mig och alla andra växter och träd. 

När ni andas ut innehåller luften koldioxid som jag behöver för att 

kunna leva. Har ni tänkt på att det är ganska smart? Vi hjälper varandra 

att andas. Utan er kan inte jag andas och utan mig kan inte ni andas. Vi 

behöver faktiskt varandra.  

Plötsligt knackade det på mitt fönster! Det var Stråle som äntligen 

kom för att hälsa på. Jag blev så glad och sträckte mig mot honom 

med hela min kropp. Han kom med ljus och värme till mig. Jag 

behöver solens strålar för att jag ska kunna växa mig stor och stark. 

När jag får hjälp av solen gör jag socker i mina blad som jag sedan 

skickar ner till mina rötter. Det gör att jag står stadigt.  
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När Stråle hälsat på en stund blev det varmt och svettigt. Jag blev 

så törstig så jag bestämde mig för att ringa min vän Droppa. Jag 

bad henne ta med sin vattenkanna, det dröjde inte länge innan hon 

kom och hällde vatten över hela mig. Det var så skönt, jag sög 

upp det med mina rötter genom hela stjälken ända ut i 

bladspetsarna. Vet ni vad? När Stråle lyser på mig och jag blir 

varm så försvinner vattnet ur mina blad som vattenånga. Det 

stiger upp i himlen och kommer ner som regn någon annanstans till någon annan som behöver 

det, det kanske är någon av er?  

Nu mådde jag bra igen. Jag kände mig pigg och stark i hela kroppen. Jag är så glad att jag har 

mina vänner och att vi hjälper varandra så att alla kan må bra. Jag berättade den här sagan för 

er för att ni skulle få veta att alla växter och träd hjälper till att göra ren luft till er så att ni kan 

andas och må bra. Vi behöver samtidigt er för att andas. Därför är det viktigt att ni tar hand 

om oss och ser oss som era bästa vänner. Vi behöver varandra, för ensam kan ingen leva!  
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Bilaga 2 

 

Lek och lär med Sola 
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