
             Lärarhandledning O-vännerna

Några ord från författaren.
Välkommen som pedagog och arbetslag att ta del av följande material. Boken O-
vännerna vänder sig i första hand till barn i förskoleåldern. 
Boken är skriven ur ett allmänt syfte för att upplysa om virus och bakterier. Det går 
att koppla Lpfö-18, Förskolans läroplan till boken på flera sätt. 
Lärarhandledningen kan ses som inspiration till hur du/ni kan arbeta med bokens 
innehåll. 
Jag är själv pedagog och har arbetat med barn under ca 35 år. Ett av mina motton är
att “så små kunskapsfrön”. Då menar jag att fånga barns nyfikenhet, koppla det till 
lärande, gärna med glädje och humor. Låt det mynna ut i ett estetiskt skapande. Det 
här upplägget känner de flesta som arbetar i förskolan igen och det utgör till stor del 
förskolans grunduppdrag; att leka, lära, skapa och ha roligt tillsammans.

Inför läsningen av boken O-vännerna
Skapa förförståelse för barnen genom att titta tillsammans på bokens omslag. Låt 
barnen kommentera vad de ser och vad de tror att boken handlar om. Förklara svåra
ord som virus och bakterier antingen innan eller under tiden boken läses. 

Tips! Boken är indelad i olika områden. De färgglada sidorna tillhör karaktärerna och 
berättelsen, de vita sidorna är tänkt som beskrivning och upplysning om virus och 
bakterier. I de vita sidorna finns också tips om hur vi undviker smitta.

Tvätt-ramsa i samlingen!
 Tvätt-ramsan som ingår i boken används med fördel när boken lästs flera gånger 
och barnen fått bekanta sig med O-vännerna. Ofta är det en karaktär som fångar ens
intresse lite mer än någon annan. Låt barnen välja “vem” som ska tvättas bort. Gör 
gärna ramsan tillsammans med barnen, samlingen kan vara ett sådant tillfälle eller 
när som helst under dagen, antingen med ett eller flera barn samtidigt. Läs den 
rytmiskt vid upprepade tillfällen för att befästa den hos barnen. Då kommer tvättning 
av händer bli till ett rent nöje. Tvätt-ramsan finns att köpa separat för att kunna 
plastas in och sättas upp vid handfat. 

Samtala och diskutera
1. Har barnen hört talas om virus och bakterier tidigare?
2. Vad är ett virus, kan vi ta på ett virus?
3. Vad är en bakterie, kan vi se en bakterie?



4. Var någonstans finns det virus och bakterier?
5. Hur blir vi sjuka?
6. Hur gör vi för att undvika att bli sjuka?

Efter läsningen

Placera ut O-vänner.
I mitt koncept är det tänkt att använda fingerdockor som ett pedagogiskt komplement
till boken. Fingerdockorna kan utgöra en brygga till lärandet. Var noga med att 
använda dockorna i rätt syfte genom att från början göra en riktig presentation av 
dem tillsammans med boken och plocka fram dem när det finns en plan för hur de 
ska användas.
Ett tips kan vara när ni har läst och diskuterat boken med barnen så är en möjlighet 
att “placera ut” O-vännerna i barnens lekmiljöer. Då kommer de efterhand hittas av 
barnen och blir ett naturligt inslag i barnens vardag. Ett annat kan vara att i slutet av 
dagen leta upp O-vännerna och lägg tillbaka dem i sin påse för att skapa ordning 
och “undvika smitta”.  

Använd O-vännernas karaktärer och egenskaper.
Låt barnen lära känna de olika karaktärerna genom att prata och leka fram vilka de 
är. Virran är ett virrigt och nyfiket virus som rullar fram, Bakke är en stökig bakterie 
som ålar fram osv. 
Hur är det att vara virrig eller stökig? Hur rullar eller ålar vi fram?
Ner på golvet och lek fram karaktärerna.
Passa på att koppla läroplanen till boken. Här är ett gyllene tillfälle att prata om 
olikheter på ett naturligt sätt. Alla är vi olika och det är det som skapar mångfald, 
både i ord, tanke och handling.

Hitta på egna O-vänner
Använd ateljé och verkstad i förskolan. Låt barnen få tillgång till olika material, visa 
dem tekniker och låt kreativiteten flöda. Rita, måla och limma egna virus och 
bakterier. Använd olika typer av material, glöm inte bort naturmaterial som ull och 
trä. Här finns möjlighet att jobba fram ett bra tema tillsammans. 

Använd biblioteket 
Varje gång jag arbetat med tema i förskolan besöker jag själv och med barngruppen 
(om det är möjligt) ortens bibliotek. Här kan finnas mängder med tips, fakta, 
information och bilder kring det vi arbetar med. Låna böcker till förskolan och låt 
barnen exempelvis ha lässtunder två och två med böcker i temat virus och bakterier. 
Det kan ge många fina ideér till nya O-vänner.



Dela glädjen                                                                  
När temat börjar kännas uttömt är det eventuellt läge för en sammanställning och 
kanske även en utställning i temat. Låt barnen berätta om sina verk och 
dokumentera ner tankar och ord som kommer fram. Bjud in andra barngrupper, 
föräldrar och/eller använd digitala verktyg för att sprida barnens alster.

Lycka till!

Christina 

Ta gärna kontakt och berätta hur ni arbetar med boken.
Författare Christina Fröman Isaksson 
Instagram: @ord_och_ting
Mejl: cf.isak@gmail.com

Illustratör Eva Forssell
Instagram: @evaforssellritar 
Mejl: evaforssellritar@gmail.com

  

 

  
 




