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Abstract 
 
The purpose of this study has been to investigate how information material on 
cultivation can be linguistically presented for children between the ages of 3 
and 6, allowing them to be able to easily absorb the information. Additionally, 
this study explores how the interaction between text and image can increase a 
child's interest and engagement in the subject.	
 
During the course of this study, I conducted an interview with a preschool 
teacher, and undertook a participatory observation at a preschool, along with 
two textual analyses - a structural analysis and stylistic analysis.	
 
The goal of the aforementioned methods has been to gain a greater insight into 
what sparks a child’s interest and how they interact with similar existing 
materials today. The theoretical aspect of this study has focused on 
comprehensibility and the relationship between text and image.	
	
The conclusions I have been able to draw from this study is that the relationship 
between text and image and how they interact plays a crucial role in how easily 
the target group can understand and accept the given content. Furthermore, this 
information should be comprehensible, and given with clear examples. 	
In literature it is thus important to have causality, and especially so when 
writing for children, there must, therefore, be clear causal links in texts for 
children.	
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Sammanfattning  
 
Den här studiens syfte har varit att ta reda på hur informationsmaterial om 
odling kan utformas språkligt för barn mellan 3–6 år för att de ska kunna ta till 
sig informationen, samt hur samspelet mellan text och bild kan öka barnens 
intresse för ämnet.  
 
Under arbetets gång jag utfört en intervju med en förskollärare, en deltagande 
observation på en förskola och två textanalyser – strukturell analys och 
stilanalys. Målen med de valda metoderna har varit att få en större inblick i vad 
barnen gillar och hur de interagerar med liknande material idag. Det teoretiska 
fokuset har legat på begriplighet och samspelet mellan text och bild. 
 
De slutsatser jag kunnat dra efter denna studie är att samspelet mellan text och 
bild spelar en avgörande roll för hur väl målgruppen förstår och tar till sig 
innehållet, och att informationen ska vara konkret med tydliga exempel. I 
litteraturen är det viktigt med kausalitet, framför allt när man skriver för barn 
och därför ska det finnas tydliga orsakssamband i texter för barn.  
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Förord  
 
Jag har gått igenom många upp- och nedgångar under det här arbetet och 
stundtals har det känts hopplöst. Men nu sitter jag här, 12 veckor senare och har 
precis skrivit de sista orden i mitt examensarbete.  
 
Jag hade aldrig kommit till den här punkten utan mina fina klasskamrater som 
har hjälpt och stöttat under de svåra stunder som de här tre åren har fört med 
sig. De som även har delat all glädje och alla förhoppningar. Tack för den här 
tiden!  
 
Det finns så många jag vill tacka, som har stöttat och uppmuntrar mig genom de 
här 12 veckorna. Skulle jag namnge alla skulle detta förord bli längre än resten 
av arbetet så jag nöjer mig med att nämna några. Sebastian Scarpa som i sista 
stund tog på sig att illustrera min berättelse. Utan dig hade Skorpan och Tiger 
förblivit ansiktslösa och jag kunde inte vara mer nöjd med resultatet. Jag vill 
även tacka min handledare, Lena Stenberg som har förblivit lugn under den 
storm som har varit mitt examensarbete. Du trodde på mig när jag inte själv 
gjorde det och har kommit med ovärderliga synpunkter och tips. Tack! 
 
Jag vill tacka de som ligger mig varmast om hjärtat, min familj och mina 
vänner. Ni har hjälp mig hålla modet uppe när det har börjat svikta, inte bara 
genom mitt examensarbete utan under alla de tre år som jag har kämpat mig 
igenom inlämningar och tentor. Och slutligen vill jag tacka mig själv, som har 
hållit ut och fortsatt kämpa. Jag är så glad över den här tiden, och lika glad att 
den nu har nått sitt slut.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
I läroplanen för förskolan finns de kriterier som förskollärare ska förhålla sig 
till i deras arbete med barnen. Dessa kriterier tar upp allt från barn sociala 
samspel till matte och svenska. Den del av läroplanen som fokuserar på 
naturvetenskapsfrågor menar att förskolan ska arbeta för att barnen ska lära sig 
ett ekologiskt förhållningssätt och bidrar till en positiv framtidstro. De ska även 
bidra lärdomar om barnets egen delaktighet i naturens kretslopp och på så vis 
även få kunskap om hur det går att arbeta för en bättre miljö, både för nuet och 
framtiden. Läroplanen säger att barnen ska ha möjlighet till att utveckla ett 
intresse och en förståelse för naturens olika kretslopp. Hur natur, samhälle och 
människor påverkar varandra. Det innebär att de även ska utveckla en förståelse 
för naturvetenskap och naturens samband (Lpfö, 1998, rev 2018). 
 
Idag lever vi under ett klimathot som växer sig större för var dag som går. Men 
det finns saker vi kan göra, kanske inte för att rädda planeten men vi kan alla 
bidra för att förlänga dess livslängd. En av dessa saker är att källsortera, en sak 
som vi blir upplysta om var och varannan dag. En annan sak är att vi odlar våra 
egna grönsaker, något som vi inte blir upplysta om var och varannan dag. 
Genom att odla vår egen mat har vi en chans att på lång sikt påverka utsläppen 
från transporter, minska gifter från besprutningsmedel och eventuellt även 
minska matsvinnet. Genom att odla vår egen mat har vi en positiv effekt på 
ekosystemet och skapar bättre förutsättningar för bin som i sin tur spelar en 
betydande roll för att vårt ekosystem ska fungera.   
 
De flesta av oss handlar idag våra grönsaker på närmsta livsmedelsbutik utan en 
tanke på att vi lika gärna kan odla grönsakerna själva, och under de årstider som 
vårt nordiska klimat tillåter, är det inte särskilt svårt. Genom att skapa 
odlingsmaterial som handlar om hur vi kan odla grönsaker från de vi redan har 
hemma kan vi dra ett strå till stacken och förhoppningsvis kan vi skapa bättre 
förutsättningar för jorden att återhämta sig.  
 
Jag vill skapa ett sådant material för barn, 3–6 år. Jag upplever att det finns 
begränsat material för denna målgrupp om just odlingens process och det finns 
begränsat material överlag om hur man kan odla från sådan som redan finns i 
hemmet. Genom att skapa mer material till barn kan vi uppmuntra och skapa ett 
intresse för odling i en ung ålder. 
 
1.2 Syfte och mål 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur man språkligt kan forma ett 
informationsmaterial om odling för barn mellan 3–6. Målet är att ta reda på hur 
informationen kan optimeras med hjälp av text och bild i samspel för att barnen 
ska ta till sig informationen och på så vis även öka deras intresse för ämnet.   
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1.3 Frågeställning  
• Hur kan informationen utformas språkligt för att barn mellan 3–6 ska 

kunna ta till sig en komplex process? 
• Hur kan information genom text och bild i samspel öka barns intresse 

för odling?  
 
1.4 Målgrupp  
Den primära målgruppen är barn, 3–6 år med föräldrar och pedagoger som en 
sekundär målgrupp. Anledningen till den sekundära målgruppen är att 
majoriteten av barnen inte ännu är läskunniga och således behöver hjälp för att 
kunna ta till sig innehållet.  
 
1.5 Avgränsningar  
I denna rapport kommer jag fokusera på informationens språkliga nivå och 
samspelet mellan text och bild. Avgränsningarna grundar sig i att arbetet 
kommer bli alldeles för omfattande om jag ska undersöka alla de faktorer som 
påverkar informationsmaterial för barn.  
 
Jag har gjort en avgränsning vad gäller medieval till att skapa en fysisk bok 
som barnen kommer kunna ha tillgång till antingen hemma med en 
vårdnadshavare eller på förskolan med en förskolpedagog. Anledningen till att 
jag har valt att undersöka hur man bäst arbetar fram en fysisk bok för barn som 
inte än kan läsa är att man genom högläsning för barn förbereder dem för att 
klara av all möjlig information och hjälper dem att få makt över sitt eget språk 
(Dominković, Eriksson och Fellenius, 2006:7). Genom högläsning skapar man 
även en känslomässig kontakt mellan barn och förälder samt ger barnen 
möjlighet att förstå sina känslor bättre eftersom de genom litteraturen kan 
identifiera sig med bokens karaktärer och deras känslor (Dominković, Eriksson 
och Fellenius, 2006:15–16).  
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2. Metodval 
 
I detta avsnitt kommer jag presentera vilka metoder jag har valt att 
använda i mitt arbete. Jag kommer motivera varför jag har valt 
dessa metoder och avslutar avsnittet med metodkritik.  
 
2.1 Intervju   
För att samla information om hur barn interagerar med liknande 
informationsmaterial har jag valt att använda en semistrukturerad intervju vilket 
innebär att jag kommer skriva en lista med färdiga frågor som ska besvaras. Jag 
som intervjuare kommer vara flexibel i frågornas ordningsföljd och låta 
intervjupersonen utveckla sina egna idéer och tankebanor (Denscombe, 
2016:266).  
 
Innan intervjun är det nödvändigt att utarbeta en intervjuguide som innehåller 
de teman och frågor som är centrala för studiens områden. Speciellt viktigt är 
detta vid en semistrukturerad intervju (Dalen, 2015:35). När man utarbetar 
dessa frågor är det viktigt att vara grundlig eftersom svaren kommer bli den 
data som ska användas under arbetets gång (s. 35–36).  
 
2.2 Textanalys  
Inför arbetet kommer jag analysera befintligt material för barn för att få en 
större inblick i hur jag kan arbeta vidare med min egen gestaltning. De analyser 
jag valt att använda mig av är strukturell analys och stilanalys. 
Analysmetoderna har jag valt för att få en bild av den språkliga funktionen i 
denna kontext.  
 
2.2.1 Strukturell analys  
Med en strukturell analys är det lätt att få en tydlig helhetsbild över textens 
struktur. Syftet är att ta reda på hur textens språkliga och sociala struktur står i 
förhållande till dess kontext (Hellspong, 2001:61). Jag kommer framför allt 
fokusera på den textuella strukturen vilket innebär att jag främst tittar på 
lexikon, grammatik, bindning och komposition (Hellspong, 2001:63–64).  
 
2.2.2 Stilanalys  
En stilanalys lämpar sig när man vill undersöka textens stil och funktion i sitt 
sammanhang. Stilanalysen är en grundläggande analysform eftersom den 
beskriver texten i förhållande till språket, ämnet, läsaren och situationen 
(Hellspong, 2001:68–69). 
 
2.3 Observation  
Det finns två olika typer av observation, systematisk observation och 
deltagande observation. Båda typerna innebär att man samlar in data från 
verkliga situationer, då miljön inte är iscensatt (Denscombe, 2016:293). 
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Deltagande observation hjälper att identifiera vad det finns för behov hos 
användaren och ger en större förståelse för viktiga aspekter (Wikberg Nilsson, 
Ericson och Törlind, 2015:85).  
 
Genom att använda deltagande observation som metod kan jag få en inblick i 
hur min målgrupp interagerar med liknande material i deras naturliga miljö och 
på så vis kommer jag kunna använda resultaten som grund för mitt eget arbete 
med gestaltningen.   
 
2.4 Utprovning av prototyp  
Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015) förklarar att en prototyp används 
för att testa ett koncept och används ofta när man vill lära sig mer om sitt 
arbete. Prototypen används som ett test för att se hur det går att arbeta vidare 
med sitt koncept. Syftet med att arbete med prototyper är att utforska olika 
gestaltningsmöjligheter, undersöka interaktionen mellan användaren och 
prototypen samt att bättre förstå designproblemet.  
 
Genom att utföra en utprovning på målgruppen med en prototyp av mitt 
koncept kan jag alltså få en större inblick i min gestaltnings svagheter samt 
styrkor och på så viss kunna optimera förslaget.  
 
2.4 Metodkritik 
Det finns alternativa metoder till intervju som metod som kan visa sig vara 
lämpligare och mer kostnadseffektiva, en av dessa metoder är frågeformulär 
(Denscombe, 2016:265). I mitt fall kan det dock vara mer gynnsamt att utföra 
en intervju eftersom mitt mål är att samla data kring en persons uppfattning och 
erfarenhet (Denscombe, 2016:265). En anledning som ändå kan säga emot valet 
av metod är risken för att ställa ledande frågor. Jag anser dock att även om 
risken för ledande frågor kan komma att påverka resultaten kommer de ge mig 
mer konkreta data att gå på än ett frågeformulär. 
 
När man utför en observation är det mycket viktigt att försöka undvika att störa 
den naturliga miljön eftersom det då kommer påverka de resultat som samlas in 
(Denscombe, 2016:294). Detta kan bli svårt i mitt fall eftersom jag kommer 
utföra observationen på en förskola med barn som inte redan är bekanta med 
mig och därför kommer ifrågasätta min närvaro. Detta behöver inte 
nödvändigtvis innebära någonting negativt eftersom jag vill utforska 
interaktionen med böckerna, en situation som min närvaro inte behöver 
påverka.  
 
2.5 Etiska aspekter   
Denscombe (2016) menar att det är viktigt att vara transparant i sina 
undersökningar och tydligt förklara vad undersökningens syfte är och hur 
resultatet kommer användas (s. 428). Inför ett forskningsarbete är det viktigt att 
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se till de etiska perspektiven för att eventuella deltagare inte ska ta skada, 
varken fysiskt eller psykiskt (Denscombe, 2016:428).  
 
I mitt arbete kommer jag utföra en intervju med en förskollärare samt en 
deltagande observation på en förskola i södra Stockholm. Eftersom 
observationen kommer utföras med barn kommer jag skicka ut en 
samtyckesblankett till barnens vårdnadshavare inför undersökningen. 
Blanketten kommer ge tydlig information om arbetets syfte, hur resultaten 
kommer behandlas samt att medverkandet är helt frivilligt, även om de som 
vårdnadshavare godkänner. Jag kommer således även fråga barnen på plats om 
de vill medverka eftersom ett medverkande alltid ska vara frivilligt 
(Denscombe, 2016:430). Jag kommer varken spela in ljud eller filma under 
observationen för att skydda barnens identitet. Intervjun kommer däremot 
spelas in som ljudfil vilket jag kommer informera intervjupersonen om.  
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3. Teori 
 
I detta avsnitt kommer jag presentera den teori som ligger till grund för mitt 
arbete. Teorin kommer användas som stöd i gestaltningsarbetet och för att 
besvara mina forskningsfrågor.  

 
3.1 Att skriva för barn  
Att skriva för barn är inte en enkel uppgift och det är mycket som man som 
författare behöver ta hänsyn till för att texten ska väcka intresse hos barn och på 
så vis nå fram med sitt budskap. Att skriva konkret är en sak. Genom att skriva 
konkret och ge tydliga exempel bidrar man till att texten både blir mer 
spännande lättare att ta till sig (Andersson m.fl. 2003:12). Om man målar upp 
situationen för läsaren genom att berätta vad protagonisten tänker och känner 
kan det bli lättare för barnet att identifiera sig med berättelsen (Andersson, 
2003:158).  
 
Både vuxna och barn är mer beroende av kausalitet i litteraturen eftersom det 
inte går att läsa av en situation på samma sätt som i det verkliga livet, barn har 
dock större behov av det än vuxna (Nikolajeva, 2017:69) Det är därför viktigt 
att visa hur en historia hänger ihop genom att tydligt förklara orsakssambanden. 
Berättelsen bör även ha en tydlig början, mitt och slut samt endast fokusera på 
ett händelseförlopp åt gången eftersom barn kan ha svårt att följa fler än en 
händelse åt gången (Andersson, 2003:12). 
 
Nikolajeva (2017) menar att det finns en föreställning om att när en bok är 
skriven i jag-form kan det ha en negativ inverkan på barnet. Föreställningen är 
att barn kan uppleva att berättelsen kommer för nära och att den då kan 
upplevas skrämmande. Nikolajeva säger dock emot den föreställningen och 
förklarar att barn inte har ett tydligt jag-begrepp ännu. I pedagogiska 
sammanhang är det dock vanligast att skriva i tredjeperson och att det kan ses 
som det mest lämpliga (s. 238). 
 
Nikolajeva (2017) menar att det har blivit allt vanligare att skriva barnböcker i 
presens i dagens litteratur. Det finns både för- och nackdelar med det. Hon 
menar att uppfattningen är att barn ofta lever här och nu och kan på så vis leva 
sig in i historien på ett annat sätt (s. 242). 
 
3.2 Att skriva begripligt 
I en analysmodell som Hellspong (2001) presenterar redovisar han för frågor 
man kan ställa sig själv när man tittar på en texts begriplighet. Det handlar då 
om att titta på om ordvalen är anpassade för målgruppen och om tankegångarna 
är lätta att följa. Det är även viktigt att titta på om texten är konkret, 
sammanhängande, tydlig och tillräckligt uttrycklig. Det innebär alltså att texten 
bör ha en genomgående röd tråd och att den hjälper läsaren med tydliga och 
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konkreta exempel där det är nödvändigt att förtydliga. Man ska även se till att 
markera hur meningarna hänger ihop med till exempel bindeord (s. 94–95).  
 
Genom att använda ett direkt tilltal i texten kan den bli lättare att ta till sig 
informationen och det kan även få mottagaren att känna sig mer delaktig i vad 
som händer (Falk, 2003:11). Hellspong (2001) förklarar att textens sociala ram 
påverkas av tilltalet och genom det kan förhållandet till läsaren regisseras. Den 
sociala ramen skiljer sig beroende på vem mottagaren är, tilltalet anpassas alltså 
därefter (s. 49).  
 
3.2.1 Rytm  
Allt språk har en rytm, talat som skrivet. Genom att skapa en smidig läsrytm i 
det skrivna sammanhanget ökar chansen att mottagaren finner texten intressant 
och fortsätter läsa (Lagerholm, 2008:75). Meningslängden bidrar till textens 
rytm och om en text består av många korta meningar kan den upplevas hackig. 
Genom att använda sig av både korta och långa meningar kan man skapa en 
mer behaglig läsrytm. Att använda många korta meningar i följd är dock inte 
alltid negativt. Om det används måttligt kan det bidra till att skapa spänning och 
dramatik. 
 
Ytterligare en sak som påverkar textens rytm är dess radlängd (satsbredd). 
Hellmark (2006) menar att man genom att anpassa radlängden kan hjälpa 
läsaren in i en bekväm rytm som är behaglig att läsa. Den ideala radlängden är 
då 55–65 tecken per rad (s. 31). 
 
3.2.2 Komposition och disposition 
Allt som bidrar till att skapa sammanhang och en enhet är avgörande för textens 
begriplighet, hit hör även textens struktur. Textens komposition är dess struktur 
och är det som gör att vi kan uppfatta den som en helhet. Strukturen är en viktig 
komponent när det kommer till textens begriplighet, en text utan struktur är 
därför svår att begripa oavsett hur välskriven den är i övrigt. Med hjälp av 
strukturen kan vi även se vad det är för typ av text, till exempel om den är 
dramatisk, pedagogisk eller händelserik (Lagerholm, 2008:145).  
 
Komposition är inte viktigt enbart i den skrivna texten utan även i multimodala 
sammanhang. Multimodalitet innebär att det är fler element som samspelar, till 
exempel text och bild eller bild och ljud. Björkvall (2012) förklarar att genom 
strukturering av olika element kan man lyfta fram det viktiga på ett uppslag, 
både med text och bild (s. 87).  
 
Medan kompositionen handlar om hur textens struktur handlar dispositionen 
om hur innehållet presenteras. Lagerholm (2008) förklarar att det finns olika 
sätt att presentera innehållet, till exempel tidsdisposition som innebär att texten 
följer en kronologisk ordning vilket är vanligt i berättelser. En annan är 
rumsdisposition som är vanligt i faktatexter och innebär att man ger en statisk 
beskrivning av någonting (s. 145).  
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3.3 Text och bild i samspel  
Andersson (2003) menar att samspelet mellan text och bild i litteratur för barn 
skapar en extra dimension (s. 147).  Holsanova (2010) skriver att samspelet ofta 
krävs för meningsskapandet, att språket inte kan stå som ensam komponent 
utan det behöver bilden som komplement för att budskapet ska nå fram. Hon 
fortsätter förklara vikten av att både texten och bilden även samspelar 
innehållsligt och bidrar till textens huvudsyfte för att kunna skapa en djupare 
förståelse för innehållet. (s. 61).  
 
I Myter och sanningar om läsning (2010) hänvisar Holsanova till den svenske 
språkforskaren Jan Einarsson som menar att man kan dela upp samspelet 
mellan text och bild i två relationer, förankring och anknytning. Enligt honom 
så innebär förankring att språket är den bärande komponenten och att bilden 
inte kan stå för sig själv. Anknytning innebär att språk och bild spelar lika stora 
roller för meningsskapandet och måste samverka för att skapa mening. I texter 
för barn är vikten av bild som komplement extra viktigt för meningsskapandet 
(s. 52–53). 
 
3.4 Layout  
Typografin kan vara synlig eller osynlig. Osynlig typografi innebär att det 
skapas en länk mellan sändare och mottagare som inte gör sig påmind och dess 
uppgift är att lyfta fram innehållet i texten (Bergström, 2016:125). Det osynliga 
är lämpligt att använda i litterära, informativa och pedagogiska sammanhang 
(125).  
 
I valet av teckensnitt är det viktigt att hitta ett teckensnitt och en teckengrad 
som är lättläst. Hellmark (2006) menar att det teckensnitt som anses vara mest 
lämpade för böcker är seriffer eftersom vi är vana vid dess ”klackar” (s. 26) 
Valet av teckengrad påverkar också huruvida texten uppfattas som lättläst. En 
text som är avsedd för en vuxen läsare med normalsyn rekommenderas en 
teckengrad på 10, 11 eller 12 punkter (Hellmark, 2006:27). Det finns en 
föreställning om att en text skulle bli mer lättläst om teckengraden höjs vilket 
inte stämmer, enda gången det kan vara lämpligt är i barnböcker då barn precis 
lärt sig läsa. Alltså, böcker för barn mellan 6–8 år (Hellmark, 2006:28).  
 
Bergström (2016) menar att innehållet ska styra formen. Med formen menar 
han hur text och bild är fördelat på sidan. Rubriker, illustrationer, bildtexter. 
Och med innehåll avser han vad de olika delarna innehåller och vad det är som 
förmedlas (s. 220). Vilket format materialet ska presenteras i är också en del av 
formen och formatet avgörs av innehållet (s. 229). Han fortsätter förklara att 
materialet kan vara liggande, kvadratiskt eller stående och beroende på vilket 
format det presenteras i skapas olika läsvägar som är viktiga för att fånga 
läsaren (s. 228–229).  
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När man arbetar med bildkommunikation måste man tydligt visa hur olika 
objekt på bilden hör samman för att mottagaren ska kunna ta till sig 
informationen i bilden. Genom att använda gestaltlagar kan man underlätta 
detta för mottagaren. Bergström (2016) menar att det finns bra och dåliga 
gestalter. De bra kännetecknas av enkelhet, kontrast, regelbundenhet och 
kontinuitet. Av de gestaltlagar som finns är det tre som är mer användbara än 
andra när det kommer till bildkommunikation: närhetens lag, slutenhetens lag 
samt likhetens lag. Närhetens lag innebär att vi uppfattar att objekt eller 
personer hör samman om de är placerade nära varandra medan slutenhetens lag 
skapar samhörighet genom att bilden sluter samman de objekt som hör ihop. 
Likhetens lag visar betraktaren vad som hör samman genom att objekten liknar 
varandra (s. 205) 
 
En form kan ha en symmetrisk eller en asymmetrisk komposition. Den 
asymmetriska kompositionen kan bidra till att skapa liv och rörelse genom 
dynamik, vilket innebär att formen inte följer en linjär axel utan består av 
mycket kontraster (Bergström, 2016:233). Om en form är symmetrisk följer den 
istället den linjära axeln och kan bidra till att skapa ett ståtligt intryck som gör 
det lättare för mottagaren att läsa av innehållet. Det kan dock bidra till att 
formen upplevs alldeles för statisk (Bergström, 2016:233).  
 
3.5 Källkritik 
När man använder källor i akademiska sammanhang ska man alltid använda ett 
kritiskt öga. Det är viktigt att se till deras validitet (Denscombe, 2016:326). Det 
finns ett flertal sätt att avgöra en källas trovärdighet, när det kommer till 
tidskrifter kan man titta på tidskriftens ålder. Om den har funnits länge kan den 
ses som okej, det betyder dock inte att en nyare nödvändigtvis är dålig. Att titta 
på vem som står som utgivare av tidskriften är också ett sätt att bedöma 
trovärdigheten. Detsamma gäller för böcker, vilket förlag är det som står som 
utgivare? Är det ett universitetsförlag väger ger det tyngd för trovärdigheten. 
Även vilken upplaga av boken det är. Har en bok flera upplagor visar det på att 
boken är efterfrågad och styrker på så vis dess trovärdighet (Denscombe, 
2016:327).  
 
En del av litteraturen jag har använt är sådant som vi även har haft som 
kurslitteratur under utbildningen. Det mesta baseras på tidigare forskning vilket 
tydligt hänvisas i brödtexten. I stort sett alla böcker har även ett flertal upplagor 
som Denscombe menar ökar dess trovärdighet.  
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4. Resultat  
 
I detta avsnitt kommer jag presentera de resultat som har fått från metoderna. 
Resultaten kommer tillsammans med teorin ligga som grund för mitt arbete med 
gestaltningen.  
 
4.1 Intervju  
Johanna Wallin är en förskollärare med lågstadielärarutbildning i grunden. Jag 
intervjuade henne för att få en större inblick i deras arbete med litteratur och 
vilken läskultur de har på förskolan. Jag ville även höra hennes tankar kring 
vilken roll bilden spelar i böckerna och hur språket används. Intervjun utgick 
från hennes uppfattning och erfarenheter som förskollärare.  
 
Många av de böcker som barnen uppskattar använder en melodisk form i 
texten. Den behöver inte innehålla rim eller ens rimliknande inslag utan texten 
har en viss takt som gör det melodiskt att läsa, upplever Johanna. Och 
upprepningar. Även om alla barnen på avdelningen generellt uppskattar rim så 
är det inte de böckerna som lockar barnen mest. Det främsta som lockar barnens 
intresse är bilderna, vilket visar vikten av bilder i dessa sammanhang. Johanna 
förklarar att barnen generellt gillar färgglada bilder som är dynamiska, det vill 
säga att de gillar bilder där mycket händer och som för berättelsen framåt. 
Barnen är snabba på att läsa av uttryck i bilderna och fastnar gärna vid 
detaljrika bilder.  
 
Johannas upplevelse är att bildens förhållande till texten spelar en stor roll och 
att de båda är beroende av varandra. Barnen fastnar för de böcker där bilden är 
en direkt avspegling av texten och då spelar det inte någon roll hur mycket text 
som finns på sidan, så länge den inte placeras över de stora objekten på bilden. 
Är det en faktatext har barnen lättare att följa den och ta till sig innehållet om 
den är skriven som en berättelse, det är lättare att få med alla på en sådan bok 
än en typisk faktabok. Även om det kan ta några dagar för barnen att processa 
informationen och kunna koppla ihop den till någonting i verkliga livet så tar de 
den till sig. De kan ofta se ett samband även om de inte riktigt vet vad de ska 
göra av informationen.  
 
Johanna tror även att storleken på boken spelar roll, när böckerna är mindre så 
drar barnen slutsatsen är det är en småbarnsbok. Vilken typ av karaktär 
påverkar även intresset för boken. Djur som karaktär är oftast mer uppskattats 
hos de yngre barnen (1–3) medan mänskliga karaktärer tycks vara mer lockande 
för de äldre (3–6).   
 
4.2 Observation   
7 maj utförde jag en deltagande observation på en förskola i Stockholm. Syftet 
med observationen var att få en inblick i hur barnen interagerar med böcker i 
deras naturliga miljö. Förhoppningen var att se hur barnens läskultur såg ut och 
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hur de läser böcker, både själva och ihop med en pedagog. Tanken var även att 
jag skulle utföra en utprovning av mitt eget material. Tyvärr hann jag inte få 
klart något material att testa till detta tillfälle. 
 
Observationen gjordes med sju barn i åldrarna 3–5 och deras förskollärare. 
Observationen bestod av tre moment: högläsning, egen läsning samt en stund 
då jag kunde ställa frågor och prata om böckerna med barnen.  
 
Under observationen fick jag först bekanta mig med barnen och förklara varför 
jag var där. Barnen var vana vid att delas upp i mindre grupper och tyckte 
därför inte att det var något konstigt att hälften av gruppen fick stanna ute på 
gården när vi gick in till biblioteket.   
 
Det som jag ville undersöka under högläsningen var hur de läser böckerna, och 
hur barnen reagerade och interagerade med historien. Någon som blev tydligt 
var att de läser bilderna ihop med pedagogen och pratar om texten i förhållande 
till bilderna. Det blev många pauser under läsningen då de drog paralleller till 
sina egna liv. De la mycket fokus på bilderna och om de inte direkt såg vad som 
nämndes i texten ifrågasatte de det. De pekade på bilderna under tiden 
pedagogen läste för dem och upprepade ord och fraser tyst för sig själva.  
 
De agerade på uppmaningar, till exempel i boken Min allrakäraste syster då 
berättarrösten uppmanar läsaren att säga Ylva-Li tre gånger, vilket barnen då 
gjorde. 
 
Barnen var märkbart påverkade av min närvaro vilket gör att det går att 
ifrågasätta resultaten men baserat på tidigare intervju och teori går det ändå att 
urskilja återkommande mönster. Framför allt hur viktigt samspelet mellan text 
och bild är och att det underlättar om bilden är en direkt avspegling av texten.  
 
4.3 Textanalys 
Textanalysen är gjord på ett uppslag ur boken Smarta små upptäcker naturen 
Utgiven av Rabén & Sjögren. Det är en informationstext om myror och livet i 
en myrstack som är skriven som en berättelse.   
 
4.3.1 Strukturell analys 
Texten är informativ med ett varierat ordförråd, det förekommer ett fåtal långa 
ord och sammansättningar. De sammansättningar som finns är vanliga och 
medför inga svårigheter att förstå, till exempel honungsdagg och pärlsocker. 
Verbens innehåll är dynamiska vilket är när verben innebär en förändring och 
på så vis för historien framåt (Lagerholm, 2008:111). Dynamiska verb kan vara 
både aktiva och passiva i sin form, i Små smarta upptäcker naturen är verben 
aktiva. Det innebär att det finns ett tydligt subjekt knutet till handlingen, till 
exempel ”Gången breddar sig…”. Aktiva verb är vanligt i talspråkliga texter 
(Lagerholm, 2008:109).  
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Det finns ett fåtal ord som sticker ut från resten, baxar och jäktar. Jag upplever 
dock inte att orden påverkar förståelsen och även om man inte är bekant med 
orden sedan tidigare kan man förstå innebörden i kontexten. Jag anser även att 
de bidrar till en mer informell stilnivå.  
 
Fundamenten består i regel inte av mer än tre ord vilket gör meningarna 
högertunga, trots att texten är informationstung kan den upplevas lättsam av 
den anledningen (Lagerholm, 2008:131). Berättelsen består av både korta och 
långa meningar vilket kan få texten att upplevas behaglig och skapar ett flyt när 
man läser. Som nämnt ovan varierar meningarna i längd men den använder 
även mycket korta meningar i vissa delar vilket enligt Lagerholm (2008) kan 
bidra till att skapa spänning och dramatik (75).  
 
Berättelsen består av mycket additiva konnektiver, det vill säga tillägg, som 
binder meningarna samman. Hellspong (2001) förklarar att additiva 
konnektiver kan ses som och-tillägg vilket är vanligt i beskrivande texter (s. 
31). Exempel på additiva konnektiver är: ”Gången breddar sig, och det blir fler 
och fler myror överallt” samt ”Mia ser myran ge bort sockerpärlan. Och ler åt 
hur magiskt allting verkar vara här nere”.   
 
Historien har en tidsdisposition vilket är vanligt för berättelser och innebär att 
historien har en rörelse framåt i tiden (Lagerholm, 2008:145). Det finns ett 
tydligt informativt syfte med texten och den syntaktiska språkhandling som är 
mest frekvent är påståenden, till exempel ”Nästa rum är fyllt av stora vita 
sittsäckar”.  
 
4.3.2 Stilanalys 
Texten är målande med miljöbeskrivningar och handlingsbeskrivningar. Stilen 
är verbal med korta och enkla ord, ett fåtal sammansättningar. Meningarna är 
emellanåt hakiga när de är kortare men fortsätter med efter punkt, till exempel 
”Mia ser myran ge bort sockerpärlan. Och ler åt hur magiskt allting verkar vara 
här nere”. Stilen är pratig men använder inte mycket överflödiga ord, det finns 
ett fåtal som till exempel, så och ju. 
 
Texten är konkret och skildrar specifika karaktärer som utför handlingar. Den är 
dynamisk med mycket handlingar som visas genom de aktiva verben. Den 
engagerar och använder både värdeord och förstärkningsord.  
 
4.4 Utprovning  
Den ursprungliga tanken var att testa berättelsen på två barn, 3 och 5 år. Det 
som då skulle testas var text och bild i samspel. På grund av olika hinder i 
designarbetet så hann det tyvärr inte bli en ordentlig prototyp att testa. Det jag 
istället valde att göra var att testa berättelsen muntligt på målgruppen. Jag 
formade utprovningen som en sagostund där jag satt tillsammans med barnen 
och läste upp sagan högt. Det gav barnen utrymme att ställa frågor om det var 
någonting som de inte förstod.  
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Trots att utprovningen blev relativt begränsad visade dem ändå att det krävdes 
en viss ändring i berättelsens tilltal, framför allt i början av berättelsen. 
Berättelsen började tidigare med att tilltala läsaren med ett du-tilltal för att 
sedan gå över till att berätta om Tiger och Skorpan i tredjeperson. Detta visade 
sig dock bli aningen förvirrande för testpersonerna, framför allt den yngre som 
är tre år. Den äldre, fem år, hade lättare att följa med i övergången men det blev 
viss förvirring även från hens håll. Jag valde därför att ta bort du-tilltalet i 
berättelsen.  
 
 
 
  



 20 

5. Designprocess 
 
I detta avsnitt kommer jag beskriva min designprocess från början 
till slut. 
 
En process är någonting som generellt kan förklaras som stegvisa aktiviteter 
som sker i en viss följd.  (Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind, 2015:28). 
Ordningen behöver inte vara kronologisk. Iterativa processer är ofta gynnsamt i 
ett designarbete, vilket innebär att stegen inte görs i en specifik ordning utan 
görs i kortare steg som hela tiden upprepas (Wikberg Nilsson, Ericson och 
Törlind, 2015:30). 
 

  
 
Bild: Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind, 2015:29. 
 
Mitt arbete började med att undersöka vilket befintligt material som redan finns 
inom området. Jag hade uppfattningen att det inte fanns särskilt mycket 
material riktat till min målgrupp och inte heller så specificerat som det jag vill 
göra. Därefter började jag leta relevant litteratur inom ämnet, hur man skriver 
för barn, samspelet mellan text och bild och liknande. I samband med det 
funderade jag även på valet av lämpliga metoder och tog därefter kontakt med 
en förskola för observation samt en intervjuperson. Inför besöket på förskolan 
skrev jag samtyckesblanketter som föräldrarna skulle lämna in senast en vecka 
innan besöket så jag tillsammans med förskolpedagogerna kunde planera inför 
observationen. 
 
För att få en större inblick i hur man skriver informativa texter för barn gjorde 
jag både en strukturell analys samt en stilanalys på liknande material och med 
hjälp av resultaten från metoderna började jag skissa på en prototyp.  
 
Ursprungligen arbetade jag tillsammans med en illustratör. Det visade sig dock 
tidigt att på grund av bland annat tidsbrist kunde hen inte fortsätta arbetet. Jag 
fick kontakt med en annan illustratör, dock hann vi inte arbeta fram en prototyp. 
Det gjorde att utprovningen av gestaltningsförslaget påverkades eftersom jag då 
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inte kunde utvärdera barnens reaktion på samspelet mellan text och bild. Jag 
fick då istället fokusera på att utvärdera historien. Utprovningen gick då till så 
att jag satt tillsammans med två barn och berättade historien som en saga för att 
se hur de tog till sig berättelsen och med hjälp av det kunde jag fortsätta arbeta 
vidare på texten. Slutgestaltningen togs fram baserad på de resultat som jag fått 
genom metoderna och teorin.  
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6. Gestaltningsförslag  
 
I detta avsnitt kommer jag presentera mitt gestaltningsförslag samt motivera 
valen. Det kommer jag göra med stöd i teorin och resultaten från metoderna.  
 
6.1 Berättelsen 
När det kommer till berättelsen ska den ha en konkret handling med konkreta 
exempel, detta bidrar till att barnen lättare kan ta till sig innehållet (Andersson, 
2003:12). Berättelsen kommer handla om två barn, Tiger och Skorpan, som ska 
odla en ny tomat från en de redan har hemma. Tanken med berättelsen är att 
informera barnen om att det går att odla från sådant som redan finns hemma och 
att förklara hur processen ser ut samt vilken roll de själva har i processen.  
 
Genom både intervju och observation framgick det att det är lättare att få med 
alla barnen på en förskola i en skönlitterär berättelse. Men det framgick även att 
de barn som föredrar faktaböcker är intresserade av att lära sig allt de kan om 
ämnet de läser om. Jag valde därför att skriva det som en skönlitterär berättelse 
men med faktarutor som inslag för den som vill veta mer sakligt hur det går till. 
På så vis hoppas jag kunna nå ut till både de barn som föredrar skönlitterärt och 
till de som föredrar fakta.  
 
Berättelsen kommer skrivas i tredjeperson där karaktärerna har sina egna 
repliker eftersom det är vanligt i pedagogiska syften (Nikolajeva: 2017:238). 
Genom replikerna får karaktärerna egna röster. Ursprungligen började 
berättelsen med att använda du-tilltal för att sedan enbart skriva i tredjeperson, 
till exempel: ”Visste du att du kan odla dina egna tomater från de som redan 
finns hemma”. Det visade sig dock under den muntliga utprovningen att det 
skapade viss förvirring hos båda testpersonerna. Eftersom kausalitet är viktigt 
framför allt för barn kommer det finnas tydliga orsakssamband genom hela 
berättelsen. Jag kommer använda aktiva och dynamiska verb för att skapa en 
rörelse i berättelsen. Den kommer även vara skriven i en tidsdisposition vilket 
tydligare skapar en rörelse i tiden.  
 
Genom att blanda korta och långa meningar vill jag skapa en behaglig läsrytm 
som stundvis bryts av med korta meningar för att skapa en mer dramatisk 
stämning.  
 
” Det går en dag, två dagar, tre dagar men ingenting händer. Skorpan börjar 
tro att Tiger hittat på allting. Men så händer något. På den sjätte dagen sticker 
något upp ur jorden ”. 
 
6.2 Text och bild 
Det har framgått från observation, intervju, utprovning och teori att bilden har 
en betydande roll för meningsskapandet och att bilden bör vara en direkt 
avspegling av texten Bilderna kommer vara detaljrika och innehålla mycket 
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färg. Det framgick under observationen att barnen uppskattade när det är 
mycket som händer i bilderna och om någonting nämns i texten som sedan inte 
har gestaltats tydligt i bilden stannade läsprocessen upp eftersom de då frågade 
efter den specifika saken. Mitt gestaltningsförslag kommer således också bestå 
av bilder som är direkta avspeglingar av texten. Holsanova (2010) menar att 
både text och bild ska samspela innehållsligt för att skapa en djupare förståelse, 
framför allt i barnböcker (s. 52).  
 
I min gestaltning kommer bilderna fylla hela sidorna och vara detaljrika nertill 
med mer luft upptill för att lämna plats för texten. Det framgick under intervjun 
att mängden text inte spelar så stor roll så länge den inte skymmer de stora och 
viktigare objekten – i det här fallet Tiger och Skorpan som planterar tomaten.  
 
Vad gäller arbetet med text och bild i samspel har jag främst utgått från 
resultaten från intervju och observation samt teorin eftersom utprovningen inte 
kunde testa samspelet i brist på illustrationer. Hade tiden räckt till hade jag 
velat utföra en mer genomarbetad utprovning med både text och bild för att 
optimera gestaltningsförslaget.

 
Bildbeskrivning: 
Det här är en skiss på Tiger och Skorpan. I det slutgiltiga resultatet kommer de 
befinna sig i ett vardagsrum i en lägenhet. I bakgrunden kommer man se en 
soffgrupp och soffbord. Det kommer finnas en bokhylla precis bakom dem och 
bredvid bokhyllan kommer dörröppningen till köket vara. Där kommer man 
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urskilja diskbänken. Bakom Tigers rygg kommer det finnas ett fönster men en 
fönsterbräda som det står en lampa och en växt på. Utanför ser man husväggen 
till grannhuset och lite träd.  
 
Jag vill tydligt visa att de befinner sig i en lägenhet för att visa att man inte 
behöver bo på landet eller ha tillgång till en trädgård för att odling ska vara en 
möjlighet. Känslan jag vill förmedla genom bilderna ska vara identifikation. Jag 
har valt att använda människor som karaktärer eftersom det framgick under 
intervjun att de äldre barnen (3–6 år) ofta uppskattade det mer. 
 
6.3 Layout  
Textens teckensnitt kommer vara Minion pro och teckengraden kommer vara 
12 punkter med 14 punkters kägel. Bilden kommer fylla hela sidan och texten 
kommer således vara placerad på bilden men undvika att skymma de stora 
objekten.  
 
Varje uppslag kommer inte innehålla faktarutor utan de kommer finnas vid de 
tillfällen som det finns behov av ytterligare information, till exempel när det är 
dags att plantera om plantan eller när det är dags att skörda. På de uppslag 
faktarutan kommer finnas med kommer den placeras avsides från bilden, för att 
inte skymma några stora objekt eller störa bilden. Jag vill att texten och bilden 
formar en enhet genom närhetslagen och att faktarutan därför placeras avsides. 
 

 
 

De sätter sig på golvet men Skorpan ser fundersam ut.
– Kommer det här verkligen funka? 
– Jadå! Kolla,  jag ska visa vad vi behöver göra, svarar Tiger.

Tiger börjar med att fylla krukan med jord, men inte hela vägen upp. Tomaten måste få plats.
När krukan har tillräckligt mycket jord torkar han av händerna på byxorna och Skorpan får försiktigt 
lägga ner tomaten i mitten av krukan.
– Nu får du fylla upp med jord, så hela tomaten är täckt, säger han till Skorpan.

För att ett tomatfrö ska gro behöver det 
ordentligt med jord, fukt och värme. Det 
kan därför vara bra att sätta krukan i 
fönstret över ett element.
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7. Diskussion och slutord  
 
Syftet med mitt arbete har varit att ta reda på hur jag bäst kan skriva 
informationsmaterial för barn samt hur samspelet mellan text och bild kan bidra 
till och underlätta informationen. Jag har främst fokuserat på hur materialet bör 
skrivas vad gäller dess språklig nivå samt vilken roll bilden spelar i förhållande 
till texten.  
 
Jag har under arbetets gång genomfört bland annat en observation och en 
intervju för att få en större förståelse för målgruppens behov och för att se hur 
barnen interagerar med liknande material. Observationen medförde en del 
utmaningar då tanken med en deltagande observation är att observera barnen i 
deras naturliga, ostörda miljö. Min närvaro bidrog dock till en störning i den 
naturliga miljön och barnen blev märkbart påverkade av att jag var på plats. 
Detta bidrog till att observationen inte gick riktigt som jag hade tänkt mig. Jag 
anser ändå att jag fick ihop tillräckligt med material för att kunna dra vissa 
slutsatser som styrks av den teori som jag redan hade och har hjälp mig mycket 
i mitt arbete med gestaltningsförslaget.    
 
Under gestaltningsarbetet gjorde jag en utprovning på en del av 
gestaltningsförslaget. Eftersom jag inte hade bilder att testa i samspel med 
texten gav utprovningen begränsat med resultat i frågan mellan samspelet men 
däremot anser jag att jag fick användning av resultatet i arbetet med berättelsen 
och dess tilltal.  
 
Det har varit en intressant undersökning och trots att jag blev tvungen att tänka 
om under tiden metoderna pågick så har jag lärt mig både att tänka om och 
ändra snabbt samt att det kräver mycket planering när man utför en observation 
på förskolebarn. Samma sak gäller med intervjun jag utförde med 
förskolläraren. Jag lärde mig mycket vad gäller planering och utförande som jag 
kommer ta med mig till nästa gång jag utför en intervju.  
 
Mitt mål har varit att ta reda på vilken språklig nivå ett informationsmaterial 
bör ligga på samt samspelet mellan text och bild, ett mål som jag själv anser att 
jag uppnått. Hade jag dock haft mer tid hade jag velat utföra ett flertal 
observationer och intervjuer för att kunna se hur resultaten kan skilja sig.  
 
Jag ser även möjlighet till att skapa ytterligare kompletterande material, till 
exempel ljudböcker och spel som barnen kan ta del av både på egen hand och i 
sällskap av en äldre person.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1 – Samtyckesblankett deltagande observation

 

 
 

 
 
Samtyckesblankett  
 
 
Hej! 
 
Jag heter Ida Sandell och är student på Mälardalens högskola. Jag läser programmet 
informationsdesign och håller nu på att skriva mitt examensarbete. Arbetet handlar om att ta reda på 
hur jag kan forma en barnbok om odling för att öka barns intresse för ämnet. För att kunna göra detta 
behöver jag ta reda på hur barn reagerar och samspelar med liknande material. Jag skulle därför vilja 
komma till Eken under vecka 18 eller 19 och göra en utprovning i form av en deltagande observation. 
Det innebär att jag kommer att stå vid sidan av och se hur era barn interagerar med böcker och 
eventuellt ställa några frågor under tiden.  
 
De barn som får tillåtelse att delta kommer givetvis vara anonyma och jag kommer varken fota eller 
filma barnen utan bara föra anteckningar. Utprovningen är frivillig och barnen som deltar kommer 
kunna komma och gå som de vill, utan att tala om varför. Om barnen känner sig osäkra kan de ställa 
frågor till mig och de behöver inte svara på de frågor som jag eventuellt ställer om de inte vill. Det 
finns inga rätt eller fel på frågorna. Utprovningen kommer inte testa eller utvärdera barnen utan tanken 
är att barnen ska hjälpa mig att utvärdera materialet.  
 
Svara senast fredag 26 april.  
 
Tack på förhand! 
Hälsningar, 
Ida Sandell  
 
 
  
 
Samtycke för utprovning  
 
 

JA                              NEJ 
 
 
 

Jag/vi samtycker att mitt/vårt barn deltar i denna studie: 
 
 
 
 
 
 
Målsmans underskrift: ………………………………………………………… 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett utprovning

  

 
 

 
 
Samtyckesblankett  
 
 
Hej! 
 
Jag heter Ida Sandell och är student på Mälardalens högskola. Jag läser programmet 
informationsdesign och håller nu på att skriva mitt examensarbete. Arbetet handlar om att ta reda på 
hur jag kan forma en barnbok om odling för att öka barns intresse för ämnet. Jag har nu kommit till 
den punkt i mitt arbete då jag behöver göra en utprovning på mitt material och vill väldigt gärna ta 
hjälp av dina/era barn. Utprovningen innebär att jag eller förskolpedagog kommer läsa materialet, som 
är en berättelse, för barnen där jag samtidigt kommer kunna se hur barnen reagerar på olika delar. 
Deras bidrag kommer hjälpa mig avgöra vilka delar av mitt material som är i behov av ändring.  
 
De barn som får tillåtelse att delta kommer givetvis vara anonyma och jag kommer varken fota eller 
filma barnen utan bara föra anteckningar. Utprovningen är frivillig och barnen som deltar kommer 
kunna komma och gå som de vill, utan att tala om varför. Om barnen känner sig osäkra kan de ställa 
frågor till mig och de behöver inte svara på de frågor som jag eventuellt ställer om de inte vill. Det 
finns inga rätt eller fel på frågorna. Utprovningen kommer inte testa eller utvärdera barnen utan tanken 
är att barnen ska hjälpa mig att utvärdera materialet.  
 
Tack på förhand! 
Hälsningar, 
Ida Sandell  
 
 
  
 
Samtycke för utprovning  
 
 
 

JA                              NEJ 
 
 

 
 
 
Jag/vi samtycker att mitt/vårt barn deltar i denna studie: 
 
 
 
 
 
 
Målsmans underskrift: ………………………………………………………… 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 

 
  

Intervjufrågor 
 
 

1. Berätta lite om dig själv, vem är du och vad gör du?  
 

2. Vad har ni för läskultur på förskolan? 
 

3. Vilka böcker läser ni mest för barnen?  
 

4. Vilka är barnens favoritböcker?  
 

5. Hur upplever du att text och bild samspelar i dessa böcker?  
 

6. Vad upplever du gör att barnen tycker att en bok är rolig?  
 

7. Läser ni text och bild tillsammans med barnen?  
 

8. Tycker barnen att det är roligare att följa en mänsklig karaktär eller tex. en hund eller 
frukt?  
 

9. Brukar barnen ta till sig information från böcker och använda det i praktiken?  
- om ja, utveckla gärna på vilket sätt. 
 

10. Upplever du att de tar till sig information bäst genom en speciell genre? Faktabok eller 
skönlitterärt?  
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Bilaga 4 – Gestaltningsförslag  

 

Illustratör: Sebastian Scarpa 
  

De sätter sig på golvet men Skorpan ser fundersam ut.
– Kommer det här verkligen funka? 
– Jadå! Kolla,  jag ska visa vad vi behöver göra, svarar Tiger.

Tiger börjar med att fylla krukan med jord, men inte hela vägen upp. Tomaten måste få plats.
När krukan har tillräckligt mycket jord torkar han av händerna på byxorna och Skorpan får försiktigt 
lägga ner tomaten i mitten av krukan.
– Nu får du fylla upp med jord, så hela tomaten är täckt, säger han till Skorpan.

För att ett tomatfrö ska gro behöver det 
ordentligt med jord, fukt och värme. Det 
kan därför vara bra att sätta krukan i 
fönstret över ett element.

Det går en dag, två dagar, tre dagar men ingenting händer. Skorpan börjar tro att 
Tiger hittat på allting. Men så händer något. På den sjätte dagen sticker något upp ur jorden. 
– Titta, titta! Skriker Skorpan. Titta, det är något som sticker upp ur jorden! 
Tiger springer in till Skorpan och ser hur den lilla tomaten har kämpat sig upp. 

Det tog en vecka för den att gå från frö till en liten, liten planta.
– Vad gör vi nu då? Frågar Skorpan.
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