
Inspiration för hur man kan arbeta med 
Ugglo för att nå målen i läroplanen 

Ugglo Utbildning AB – info@ugglo.se - Renstiernas gata 25, 116 31 Stockholm



Böckernas magiska värld är kraftfull och viktig. Den digitala 
tekniken gör att vi kan kombinera text, bild och ljud för att 
förbättra barnens läs- och språkutveckling och inspirera till mer 
läsning. Att läsa ska vara en upplevelse! 

Utbudet och variation är också viktigt. Vårt mål är att det ska 
finnas böcker för alla oavsett hur långt man kommit i sin läs-
och språkutveckling. Vi lägger löpande in nya böcker, ofta 
efter önskemål från våra läsare, det vill säga barn och 
pedagoger. Fortsätt komma med önskemål och tips!

Vi vet också att det måste vara enkelt att läsa. Att ta upp en 
fysisk bok och läsa är enkelt. På motsvarande sätt måste det 
vara enkelt att utforska böcker i läsplattan. Vi har utvecklat 
Ugglo tillsammans med barn och pedagoger med 
utgångspunkt att Ugglo ska vara intuitivt och självförklarande 
för både vuxna och barn. 

I läroplanen står det att förskolläraren ska i undervisningen 
ansvara för att barnen får använda digitala verktyg på ett sätt 
som stimulerar utveckling och lärande. Vi hoppas att Ugglo ska 
kunna vara ett sådant verktyg. 

Glad läsning (och lyssning)!

Inledning



Den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18, gäller i 
Sverige från den 1 juli 2019. Ugglo har tillsammans med 
Elisabet Wahlström tagit fram detta hjälpmedel för hur du 
som pedagog kan arbeta för att nå många av strävansmålen i 
Lpfö 18. 

Vi hoppas att de praktiska förslagen Elisabet har tagit med 
kan inspirera och väcka pedagogiska tankar om hur böcker i 
Ugglo kan användas i aktiviteter som kan kopplas mot målen i 
läroplanen. 

Bakgrund till Läroplansresan

Lpfö 18: 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-
for-forskolan-lpfo-18?id=4001/

Länktips

https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-forskolan-lpfo-18?id=4001
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/gustav-fridolin-presenterar-arbetet-med-en-fornyad-laroplan-for-forskolan/


Elisabet är föreläsare, författare 
och förskolechef i Nacka kommun 
och har tidigare arbetat som både 
biträdande rektor och rektor i 
olika skolor i Nacka. Hon har en 
bakgrund som mellanstadielärare, 
handledare för lärarstudenter och 
mentor. 
Hon har själv skrivit ”Surfplattan 
som pedagogiskt verktyg”, 
tillsammans med Ann-Charlott 
Ring ”Läroplanen utifrån tre Totte-
böcker” och tillsammans med Lena 
Gällhagen ”Lär med surfplatta åk 
1-3”.

Om Elisabet Wahlström

Läroplanen utifrån tre Totte-böcker
https://www.nok.se/Laromedel/F-9/Forskola/Sprak-F/Laroplanen-utifran-
tre-Totte-bocker/
Surfplattan som pedagogiskt verktyg
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/surfplattan-som-pedagogiskt-
verktyg/
Lär med surfplatta åk 1-3
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/lar-med-surfplatta-ak-1-3/

Länktips

https://www.nok.se/Laromedel/F-9/Forskola/Sprak-F/Laroplanen-utifran-tre-Totte-bocker/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/surfplattan-som-pedagogiskt-verktyg/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/lar-med-surfplatta-ak-1-3/


Vad läroplanen säger: Förskolan ska ge barnen 
förutsättningar att utveckla:
- utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra 

människors situation samt vilja att hjälpa andra 
- förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning

till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen 
- respekt och förståelse för alla människors lika värde
- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling 

och att aktivt delta i samhället

Avsnitt 1: Normer och värden



Det finns många böcker som rör normer och värden i Ugglo. 
Samtalet är oerhört viktigt för att barnen ska utveckla sin 
förmåga reflektera över och ta ställning i etiska dilemman och 
livsfrågor, utveckla öppenhet, respekt och förståelse. 

Linda Palms Kompis-serie berör många frågor som vänskap, 
samarbete, känslor och att dela med sig. Böckerna finns ofta 
redan i ”vanlig” fysisk bok-form på många förskolor, men genom 
att spegla Ugglo mot en projektor eller skärm får flera barn 
möjlighet att samtidigt deltaga och reflektera istället för bara 
de barn som får plats i pedagogens knä eller precis intill. För 
vissa barn är närheten viktig, medan vissa barn vill ha mer eget 
utrymme och därigenom får möjlighet till det utan att vara 
utanför. 

Barnen kan också vara mer fysiskt aktiva genom att t.ex. 
springa fram och peka på väggen eller skärmen för att förklara 
vad är som de ser. Lämpliga frågor att diskutera kan vara hur 
vi ser att en karaktär i en bok t.ex. är ledsen (mungiporna pekar 
nedåt, tårar, osv.). 

Att spegla bilden mot projektor eller tv gör också att det blir 
lättare för en pedagog att hålla en lässtund med flera barn 
samtidigt än vad som annars hade varit fallet, vilket 
underlättar arbetet för pedagogerna.



Lästips: Kompis-serien, Charlie & Tuss (om Aspergers
syndrom), Snipp & Snopp 

Förutom att normkritiska böcker är viktiga för att ge barnen 
förutsättningar att utveckla förmåga att visa hänsyn och 
leva sig in i andra människors situation, betonas vikten av 
jämställdhet i läroplanen. Ta hjälp av normkritiska böcker 
för att belysa och prata om dessa viktiga ämnen, t.ex. om 
Snipp & Snopp eller Hästen & Husse.

Tips! Normkritiska böcker



Vad läroplanen säger: Förskolan ska ge barnen 
förutsättningar att utveckla:
- fantasi och föreställningsförmåga
- förmåga att använda och förstå begrepp, se 

samband och upptäcka nya sätt att förstå sin 
omvärld

- förmåga att lyssna på och reflektera över andras 
uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för
egna uppfattningar 

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika 
medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga
att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om 
dessa 

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga
att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa
frågor, argumentera och kommunicera med andra i 
olika sammanhang och med skilda syften 

- sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse 
för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva 
i ett samhälle präglat av mångfald

- både det svenska språket och det egna nationella 
minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell 
minoritet 

- både det svenska språket och sitt modersmål, om 
barnet har ett annat modersmål än svenska

Avsnitt 2: Språk och kommunikation

Språket är nyckeln, Skolvärlden
http://skolvarlden.se/bloggar/karin-kers/spraket-ar-nyckeln
Studie: Högläsning med förskolebarn, 2016-02-22
https://sprakutvecklarna.wordpress.com/2016/02/22/studie-hoglasning-
med-forskolebarn/

Länktips

http://skolvarlden.se/bloggar/karin-kers/spraket-ar-nyckeln
https://sprakutvecklarna.wordpress.com/2016/02/22/studie-hoglasning-med-forskolebarn/


Ett kul sätt att läsa med barnen: rikta en projektor mot 
taket och ligg på kuddar och läs tillsammans med barnen. 

Tips! Visa bilden i taket

Vikten av läsning kan inte överskattas. Forskning visar att barn 
som blir lästa för under småbarnsåren har ett ordförråd som är 
uppemot 3-4 gånger så stort som andra barn när de börjar 
grundskolan. Det ger ett försprång som inte sällan blir livslångt. 
Läsning är också viktigt för hjärnans utveckling. Nedan har vi 
tagit upp några praktiska och pedagogiska tips kopplat just till 
läsning. Högläsning kan ske i både stor och liten grupp. Många 
bilderböcker kräver att man ser bilderna och hör texten 
samtidigt. När man läser för stora grupper är det en fördel att 
koppla läsplattan mot en projektor, TV eller Smartboard så att 
alla barnen kan vara delaktiga samtidigt. 

Om det är möjligt försök att se till att ljudet från boken 
(berättarrösten) kommer fram samma källa som bilden, vilket 
hjälper barnen att hålla fokus på bilden istället för exempelvis 
läsplattan (om ljudets spelas upp därifrån).

Låt barnen avbryta med frågor och ta dig tid att tillsammans 
med barnen diskutera fram ett svar. Ibland kan det också vara 
bra om det vuxne avbryter och ställer en fråga för att se om 
alla är med. 

Det är viktigt att ha rutiner för läsande, så att barnen vet när 
det är dags för lässtund. Det kan vara en bestämd stund eller 
en bestämd plats där det finns tillgång till fysiska böcker eller 
läsplattor, så att också barnen själva kan initiera lässtunden. 
Uppmuntra gärna barnen att läsa själva för varandra – det kan 
bli den mest fantastiska berättelsen!



Att gå en ”bildpromenad” handlar om att titta på illustrationerna 
utan att läsa texten. Alla barn har utifrån sin egen förståelse en 
egen uppfattning om vad bilderna säger. Något barn har möjligtvis 
läst böckerna hemma, låt dom få berätta för de andra vad boken 
säger. 

När ni tittat på bilderna är det dags att börja läsa. Nu har du 
kanske byggt upp en förförståelse med barnen och knutit ihop 
bilderna med deras egna erfarenheter. Ställ frågor och låt barnen 
ställa frågor samt sammanfatta berättelsen tillsammans. 

Tips! Gå en bildpromenad

Att arbeta med ett tema eller projekt innebär att under en 
begränsad tid fokusera på ett visst område. När vi utgår från 
böcker och skapar aktiviteter utifrån dessa är det lätt att 
vidareutveckla och fördjupa kunnandet inom ett visst område; 
temat kan handla om allt ifrån yrken, djur, bussar och 
byggande till valar.

“Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli 
mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö 98/16)

Tips! Arbeta temabaserat

Redan omslaget till boken öppnar upp för samtal och nyfikna 
frågor. Prata om vad barnen tror att boken handlar om, vad 
det är barnen ser på omslaget, vad det är för färger och 
former. 

Tips! Inled boksamtalet direkt



Tips! Böcker med teckenspråk och TAKK-stöd

Lästips i Ugglo: Babblarna och Svea-serien med 
teckenspråk/TAKK-videos, tolkade av Vega Ranstam. 

De barn som är döva, har en hörselnedsättning eller av andra skäl 
har behov av svenskt teckenspråk har rätt till det i förskolan. Det 
finns förtydligat i läroplanens del 1: ”För döva barn, barn med 
hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av 
teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska 
teckenspråket.” 

En del förskolor arbetar också med TAKK (tecken som alternativ 
kommunikation) som en metod för språkstödjande arbete. I Ugglo 
finns det böcker både med teckenspråk och TAKK-stöd. En del 
böcker har det i form av symboler på sidorna, andra med 
videofilmer, för att underlätta för er pedagoger. 



Tips! Sånger och visor

Lästips i Ugglo: Sånger och visor från Nyanzen. 

Av läroplanen framgår att förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla förmåga att uttrycka och kommunicera 
upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, 
form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Sånger är dessutom ett utmärkt sätt att hjälpa barn att utveckla sin 
fonologiska medvetenhet, dvs. medvetenhet för språkljudet. I Ugglo 
finns det över 100 olika visor för barn från 1-5 år som pedagogen 
kan använda i sitt språkutvecklande arbete med barnen. 



Författaren och litteraturpedagogen Aidan Chambers skriver i sin 
bok ”Böcker inom och omkring oss” om ”Jag undrar”-samtalet. Han 
menar att vi inte skall använda ordet varför i våra samtal med 
barnen då ordet ofta har en sträng förhörsliknande klang. Börja 
istället hellre med jag undrar… eller berätta för mig… 

Frågor ställda på det sättet inbjuder till ett samtal eller dialog 
istället för att få karaktären av ett förhör. 

Tänk på att ställa frågor som börjar med:

Hur kunde det bli såhär...
Jag undrar...
Vad tror du...
Tänk om...

Tips! Undvik ordet varför



Vad läroplanen säger: Förskolan ska sträva efter att 
varje barn:

- utvecklar intresse och förståelse för naturens 
olika kretslopp och för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra förmåga att ta hänsyn
till och leva sig in i andra människors situation samt 
vilja att hjälpa andra 

- utvecklar sin förståelse för naturvetenskap 
och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 
växter, djur samt enkla kemiska processer 
och fysikaliska fenomen

- utvecklar sin förmåga att urskilja, 
utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala 
om naturvetenskap 

Avsnitt 3: Naturvetenskap och teknik

Lästips: Tänk om jag var ett fordon, Paddan, Bubblan 
och Kojan, Pelle träffar en lokförare och Här kommer 
Brandbilen, Rutan & Randan, De mäktiga fem-serien



Aktiviteter baserade på dessa böcker handlar mycket om att 
leta, sortera och kategorisera olika saker. Det kan vara en 
övning i matematik, men också handla om språk och 
kommunikation. I t.ex. Totte städar finns inspiration till att 
arbeta med naturvetenskap och teknik genom bollar och 
grävmaskiner. På bilderna i böckerna finns mycket att prata om 
och titta på. 

Språk är ett viktigt inslag i alla aktiviteter. Det handlar om att 
barnen får sätta ord på det dem ser, svara på frågor över vad 
de ser och att själva få ställa frågor: 

Hur kan vi hitta saker som är borta?
Vad är det för leksaker vi ser?
Vilka former och färger har de?
Vad kan man göra med dom?

Lästips i Ugglo: Svea städar, Snurran städar, Totte 
städar och Vem städar inte

Tips! Pedagogiska aktiviteter



Hjulet är en viktig uppfinning och det finns mycket spännande 
man kan göra med hjul och saker som rullar. 
Det finns hjul på en grävskopa. Finns det andra sätt att rulla 
saker? Saker som inte har hjul. 

Fundera tillsammans. Vad kan rulla? Prova olika saker som 
kan rulla. Kan du rulla? Finns det någon slänt på gården eller 
i närheten som barnen kan prova att rulla i. Hur känns det? 

Prata också om olika sorters grävmaskiner. Vad finns det för 
olika sorter och vad kan de användas till? Finns det någon 
byggarbetsplats i närheten som ni kan besöka? Vilka olika 
maskiner såg ni? 

Glöm inte att fotografera så att ni har många bilder att prata 
om på förskolan. Lägg gärna ut dessa på golvet. Bilder brukar 
vara en startknapp för de flesta barn att börja prata om 
saker.

Tips! Pedagogiska aktiviteter



Vad läroplanen säger: Förskolan ska ge barnen 
förutsättningar att utveckla:

- sin identitet och känna trygghet i den

- självständighet och tillit till sin egen förmåga

- nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, 
hantera konflikter och förstå rättigheter och 
skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma 
regler 

Avsnitt 4: Personlig och social utveckling

Flerspråkig undervisning stärker identiteten, Pedagog Malmö
https://pedagog.malmo.se/artiklar/flersprakig-undervisning-starker-
identiteten/

Länktips

https://pedagog.malmo.se/artiklar/flersprakig-undervisning-starker-identiteten/


Att utveckla språket är en viktigt för att stärka den egna 
identiteten. Det gäller även för utvecklingen av hemspråk 
och minoritetsspråk. I Ugglo finns det därför många 
svenska klassiska barnböcker inlästa av skådespelare på 
andra språk som bl.a. polska, tyska, holländska, isländska, 
vietnamesiska, arabiska, persiska och många fler språk. 

Det finns även böcker på minoritetsspråken samiska, 
romska, jiddisch, finska och meänkieli. Vår förhoppning är 
att Ugglo ska vara ett viktigt verktyg för att stärka 
identiteten hos alla barn som har annat modersmål än 
svenska.

Lästips i Ugglo: Kompis-serien, Svea-serien, Bosse & 
Bella-serien på över 20 olika språk.



Lästips i Ugglo: Kompis-serien, Svea-serien, Bosse & 
Bella-serien på över 20 olika språk.

Stimulera och uppmuntra barns rätt till hemspråk och 
minoritetsspråk genom att lyssna på sagor på barnets eget 
språk. Låt även barn som inte tillhör en minoritet eller som 
inte har annat modersmål än svenska vara med och lyssna 
för att jobba med deras nyfikenhet och förståelse för 
minoriteter och andra kulturer.

Tips! Läs böcker på andra språk



Läroplanen lyfter fram att lek är grunden för utveckling, 
lärande och välbefinnande. Låt böcker vara inspiration till 
dans och disco. Släck ner ljuset och sätt färgat papper framför 
några lampor. Det skapar bra stämning! Låt barnen välja 
egen låtlista. Prata om musiken, hur den känns. Hur vill vi 
dansa till musiken? Hoppigt, lugnt eller graciöst? 

Dansstopp är en ytterligare lek som de flesta barn känner 
igen. Alla barn dansar och när musiken stängs av ska de:
Stå förstelnade
Sitta på golvet
Hitta en kompis att hålla i handen
Krama en kompis

Tips! Pedagogiska aktiviteter

Lästips i Ugglo: Först: Dansfeber-böckerna. Efteråt när 
är trötta och det kan vara bra att varva ned: Alla tre 
Vilar eller Vem sover inte. 



Har du frågor eller synpunkter som rör 
Läroplansresan? 

I sådana fall vill vi gärna höra från dig. 
Kontakta info@ugglo.se så lovar vi att 
svara så snabbt vi kan.

Tack för att du använder Ugglo!

mailto:info@ugglo.se

