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Inledning
Den här lärarhandledningen kopplar till utställningen Bamse och dundermysteriet. I kombination med en 
work-shop i utställingen behandlar den på olika sätt teman om hållbarhet och demokrati. 
Handledningen vill inspirera till besök i utställningen samt olika aktiviteter före och efter ett besök för att 
fördjupa innehållet och förståelsen av utställningens teman.

Innehållet i både utställning, work-shopunderlag samt lärarhandledning är anpassat för att tillgodose de 
kunskapskrav som ställs i aktuella styrdokument för den svenska grundskolan (Lgr 11).

Utställningen visas i Teknikens Hus 16 september 2017-7 januari 2018 och är producerad av Arbetets 
museum i samarbete med Hyresbostäder, Swedbank och Kolmårdens djurpark.

Primär målgrupp: förskoleklass-åk 3
Centrala teman: hållbarhet och demokrati

Utställningen Bamse och dundermysteriet visas i Teknikens Hus med stöd av Luleå Renhållning AB.
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Bakgrund
 
Introduktion till utställningen  
Bamse och dundermysteriet
Bamse och dundermysteriet handlar om att farmor en dag får ett brev med hemlig avsändare. I brevet står 
det att dunderklockan är hotad och om inget görs så kommer den att försvinna helt. Om dunderklockan 
försvinner kommer farmor inte kunna göra mer dunderhonung. Hon har ett lager med dunderpulver som 
nog räcker så länge farmor lever men sen… när Nalle-Maja blir stor finns inget dunderpulver kvar att 
göra dunderhonung av.

Tillsammans med Bamse och Nalle-Maja får barnen hjälpa till att lösa dundermysteriet. Det visar sig att 
inte bara dunderklockan är hotad utan en hel del annat verkar också påverkas på olika sätt. När de tillslut 
får reda på att Krösus Sork ligger bakom det hela behöver de få honom att ändra sig men det är svårare 
än man kan tro. Det krävs mycket mod och uppfinningsrikedom för att lyckas påverka Krösus Sork som är 
väldigt bestämd i sin sak.

Hållbarhetsbegreppet
Hållbarhet handlar om att ta hand om jorden, miljön men också om alla oss som bor här. Det är viktigt att 
både vi och miljön mår bra.

Vad är hållbarhet?

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande  
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
      – Bruntland-rapporten, 1987 

EKONOMISK 
HÅLLBARHET 
handlar om att 
långsiktigt hushålla med 
både mänskliga och 
materiella resurser. 

SOCIAL HÅLLBARHET  
handlar om att bygga ett långsiktigt  

stabilt och aktivt samhälle där mänskliga 
rättigheter och grundläggande  

behov uppfylls för såväl  
grupper som individer.

EKOLOGISK 
HÅLLBARHET  

handlar om att långsiktigt 
bevara vattnens, jordens och 

ekosystemens produktions-
förmåga och att minska påverkan 

på naturen och människans  
hälsa till vad de ”klarar av”.
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Centralt innehåll

Kopplingar till lgr-11
Syfte 
Att väcka tankar och funderingar om hållbarhet (social, ekologisk, ekonomisk).  Att få en positiv bild av individens och samhällets 
möjligheter till förändring. Att skapa förståelse för helheten, hur olika delar kan hänga ihop o påverka varandra.

Ämnesinnehåll som tas upp i w-s:
So
Att leva tillsammans 
• Att flytta inom ett land och mellan 
länder. Vad detta kan ha för orsaker 
och få för konsekvenser. 
• Livsfrågor med betydelse för eleven, 
till exempel gott och ont, rätt och 
orätt, kamratskap.

• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, 
till exempel frågor om trafik, energi 
och matvaror. 
Sv 
Tala, lyssna och samtala 
• Att lyssna och återberätta i olika 
samtalssituationer. 
• Muntliga presentationer och 
muntligt berättande om vardagsnära 

ämnen för olika mottagare. Bilder 
och andra hjälpmedel som kan stödja 
presentationer. 
No
Berättelser om natur och 
naturvetenskap 
• Skönlitteratur, myter och konst som 
handlar om naturen och människan. 

Programmet kan bidra till att utveckla 
förmågan att:
• leva sig in i och förstå andra 
människors situation och utvecklar en 
vilja att handla också med deras bästa 
för ögonen
• visa respekt för och omsorg om 
såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv

SO
• Utforska samspel mellan människa, 
samhälle och natur 
• Värdera lösningar på olika 
miljö-och utvecklingsfrågor utifrån 
överväganden kring etik och hållbar 
utveckling 
• Utveckla förtrogenhet med 
demokratiska processer och arbetssätt 
• Utifrån personliga erfarenheter och 
aktuella händelser uttrycka och pröva 
sina ställningstaganden i möten med 

andra uppfattningar. Därigenom ska 
eleverna stimuleras att engagera sig 
och delta i ett öppet meningsutbyte 
om samhällsfrågor. 
• Beskriva hur olika handlingar i 
vardagen kan påverka miljön, och 
utifrån detta ge förslag på hur man 
kan bidra till hållbar utveckling. 
Sv
• göra muntliga presentationer och 
berättelser om vardagsnära ämnen.

Skolan ska
• främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår 
gemensamma miljö  
• främja förståelse för andra 
människor och förmåga till inlevelse
• genom ett miljöperspektiv ge 
möjligheter att ta ansvar för den miljö 
de själva direkt kan påverka 

Skolan ska ansvara för att varje elev 
efter genomgången grundskola:
• har fått kunskaper om förutsättnin-
garna för en god miljö och en hållbar 
utveckling
 

Alla som arbetar i skolan ska
• verka för att utveckla kontakter med 
kultur – och arbetsliv, föreningsliv 
samt andra verksamheter utanför 
skolan som kan berika den som en 
lärande miljö

Skolans värdegrund och uppdrag

Förmågor
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Utställningens olika delar 

Farmors kök
Berättelsen börjar. Farmor visar det  
hemliga brevet hon fått och berättar att       
dunderklockan är hotad.

Hemma hos Lille Skutt
Lille Skutt är jätteledsen. Hans morötter växer inte längre.  
Vad ska han nu äta? Varför växer de inte?
 
Begrepp: kretslopp, fotosyntes
Tema: vad behöver växter för att växa?

Hemma hos Skalman
Skalman har en kikare där man kan se precis vad man vill.  
Så bra! Då kan man få se vart dunderklockan växer!

På Båten Viktoria
För att komma till Klippön där dunderklockan växer 
måste man åka med båten Viktoria. 

Tema: skräp i haven
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i Fjärilsdalen 
Här kan man hitta, känna och lyssna på olika djur  
och växter som lever i fjärilsdalen.

Begrepp: fridlyst 

Ekorrarnas koja 
Här kan man sätta sig ner och lyssna på ekorrarnas historia,  
om hur livet förändrats för dem och alla andra växter och djur  
på Klippön sedan Krösus byggde sin fabrik här. 

Tema: ekosystem och socialhållbarhet,  
               hur olika delar påverkar varandra

Fabriken 
Här kan man se hur det ser ut när Krösus tillverkar dunderväx.

Miljöaktivitet: stoppa energitjuvar!

Krösus kontor
Här sitter Krösus och räknar sina pengar och han är inte  
intresserad av att ändra på sin tillverkning av dunderväx.

Hur ska detta sluta?

NI KANSKE HAR RÄTT. 
MEN JAG VILL TJÄNA PENGAR, 
OCH SÅ LÄNGE FOLK KÖPER 
DUNDERVÄX SÅ TÄNKER JAG 

INTE STÄNGA FABRIKEN!
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Återvinningsstationerna 
I den här delen finns olika aktiviteter som pratar om  
återvinning, vad det blir av det vi återvinner och tips på vad  
vi själva kan göra av återvunnet material.

Diamanten visar  
och berättar
Här berättar barn från Diamantens skola i Norrköping hur de 
tänker kring hållbarhet. De försöker hjälpa Auxelia som 
kommer från en annan planet som behöver räddas. 
Barnen berättar hur hon kan göra.

Demokrativägg 
Här kan barnen visa och berätta hur de tänker sig en bättre värld.
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Tips, referenser och  
inspirationsmaterial

Tips!
Litteratur:
Miljöns mysterier, Borgström Håkan  
Här kommer sopbilen, Norlin/Burman, 
Miljöspanarnas bästa tips, LL-förlaget
Cykla, panta och rädda en isbjörn, Jörn Spolander

Länkar
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet
http://retoy.se/
http://www.hsr.se/sites/default/files/didaktiskhandledning.pdf
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/pedagogiskt-material
https://www.swedbank.se/privat/bara-for-barn-lyckoslanten/
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Inför besöket
Känner du igen figurerna?
Syfte: Att alla blir bekanta med de figurer som finns med i Bamse och dundermysteriet.  
Att reflektera kring egenskaper kopplade till de olika figurerna.

Material: Bilder bilaga 1

Genomförande:
Använd figurerna i bilaga 1. Fundera på vad figurerna heter och hur de är, vilka egenskaper de har. Utgå 
gärna från charader där barnen får försöka visa vilken figur de är och de andra gissar!

Dunderhonung = stark?
Syfte: Att vidga begreppet av vad det kan innebära att vara stark. Att fundera över betydelsen av  
att vara modig. 

Material: Bild på dunderhonungsburk, bilaga 2

Fundera kring/prata om:
• Vem/vilka använder dunderhonung?
• Vad händer när han/hon äter dunderhonung?
• Vad gör de när de är starka?
 - Lyfter saker, bär saker, hjälper andra….
• Hur hjälper Bamse och Nalle-Maja andra?
 - Varför hjälper de andra?

Rita en bild
• Vad händer om Bamse och Nalle-Maja  inte kan få mer dunderhonung? 
• Hur blir det då?

Fundera kring/prata om:
• Kan man vara stark på andra sätt utan dunderhonung?
• Vad innebär det att vara modig?
• Känner du någon som är modig?
• När känner du dig modig?
• Kan man hjälpas åt på något sätt?
• Hur gör man då?
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Vad är hållbarhet? 
Syfte: Att väcka tankar och funderingar kring begreppet hållbarhet. Att vidga begreppet hållbarhet:  
att det handlar om miljön men också om hur vi själva mår och har det.

Material: Filmen ” Barns tankar om hållbarhet”, http://www.arbetetsmuseum.se/bamse-for-skolan/

Genomförande:
Prata med barnen om hur de tänker kring ordet hållbarhet. Vad associerar de till ordet?  
Samla alla ord på tavlan.

Se filmen ”Barns tankar om hållbarhet” som är gjord av barn från Diamantens skola och Hajens fritidshem 
i Norrköping.  Där är de experter när det kommer en figur från en annan planet som vill veta mer om hur 
man gör för att ta hand om en planet.

Förslag på frågor efter att ha sett filmen:
• Vad tyckte du om filmen?
• Vem är det som reser till jorden med en rymdraket?
• Varför åker Auxelia till jorden? Vad är det Auxelia vill veta?
• Vad får Auxelia veta om hållbarhet?
• Vad tänker du om hållbarhet?
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Efter besöket 
Vad var det som hände? 
Syfte: Att hjälpas åt att komma ihåg vad berättelsen handlade om. 

Material: Bild bilaga 3.

Ta hjälp av bilden och återberätta besöket och handlingen i Bamse och Dundermysteriet. 
Färglägg!

Vännernas förslag 
Syfte: Att diskutera och prova på olika möjligheter att påverka något som man tycker är fel.
Att reflektera utifrån hur vännerna tänkt och vad de vill göra. Värdera de olika förslagen vännerna har.
Att själv få ta ställning till vad man tror fungerar bäst. Att reflektera kring vilka konsekvenser olika  
förslag kan få.

Material: Pratbubblorna bilaga 4. Bilderna monterade på pinnar, bilaga 5.

Genomförande: 
Ta hjälp av pratbubblorna och bilderna.

Gör charader av förslagen och låt barnen gissa vad förslagen handlar om.
Barnen kan få gissa vem av vännerna som ger de olika förslagen.
Diskutera varför ni tror att de väljer att göra på det sättet de gör.
Hur kan det påverka Krösus Sork, fabriken och dunderklockorna?
Fundera över hur ni tror Krösus Sork reagerar.
En grupp skulle kunna vara Krösus och visa hur han reagerar på de olika förslagen.

Efter att alla grupper visat upp förslagen kan ni lägga ut dem på golvet och sedan får barnen ställa sig vid 
det förslag de tyckte var bäst och som de tror påverkar Krösus mest.
Berätta sedan för varandra hur ni tänkte. Alternativt rösta på det förslag man tyckte var bäst. 

Diskutera egna förslag som barnen har.



Bamse och Dundermysteriet                        Lärarhandledning13

Vad tycker du?
Syfte: Att reflektera kring vad demokrati innebär. Att känna på hur det känns att göra sin röst hörd.
Att lyssna och respektera andras åsikter. Att våga stå för sin egen åsikt.

Genomförande:
Prata kort om vad demokrati innebär och om att övningen ni ska göra handlar om att träna sig i det och 
fundera på vad det kan vara på olika sätt.

Övningen går till så att alla sätter sig i en ring med stolar. Det finns en stol extra som får vara tom.
Berätta att du som ledare kommer säga olika påståenden som man får lyssna på och sedan bestämma om 
man håller med om det eller inte. Håller man med om det som sägs så reser man sig upp och byter stol 
med någon eller sätter sig på den som redan är tom. Håller man inte med sitter man kvar. Det är viktigt att 
man skapar en lugn och tillåtande miljö med tydliga regler som att inte kommentera någons val, skratta 
åt eller liknande. Att det handlar om ens rätt att få uttrycka sin åsikt och vara den man är.  
Att också respektera andras tankar och åsikter.

Först två uppvärmningspåståenden:
• Glass är gott!            • Dunderhonung är gott!

Efter att barnen valt kan man fråga några hur de tänkte kring sitt val. Vill man inte delge så är det okej.
Välj sedan några av följande påståenden att jobba vidare med.

FRÅGOR ATT PRATA VIDARE UTIFRÅN EFTER ÖVNINGEN

Vad tror ni skulle hända om barn bestämde mer i samhället/skolan?
• Vilka regler skulle skrivas?
• Hur skulle miljön se ut och tas om hand?
• Hur skulle vi ta hand om varandra?

Vad vill jag vara med och bestämma om/påverka?
• Varför?
• Vilka andra skulle det påverka?
• Hur skulle det bli bättre för oss tillsammans?

• Jag vet ofta vad jag tycker
• Det är lätt att lyssna på andra 
• Det är svårt att göra saker tillsammans
• Barn vet mer än vuxna
• Barn kan mer än vuxna
• Om barn fick bestämma mer skulle världen se  
     helt annorlunda ut
• Tillsammans klarar man mer

• Alla är bra på olika saker
• Det är viktigt att alla får vara med och bestämma
• Det är lätt att säga ifrån när man tycker något är fel
• Det är lätt att prata när andra lyssnar
• Man klarar mer saker när man hjälps åt
• Naturen skulle må bättre om barn fick bestämma
• Alla människor är olika
• Det är bra att vi är bra på olika saker
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Spindeltråden
Syfte: Att uppmärksamma varandra på ett positivt sätt. Att se hur mycket bra vi har tillsammans.

Material: Ett garnnystan

Genomförande: 
Deltagarna sitter i en ring. Ledaren står utanför ringen. En av deltagarna har ett garnnystan och kastar 
detta till en annan deltagare, men håller fast vid änden (man får själv välja vem man ska kasta till). 
Samtidigt som man kastar ska man säga något positivt till den personen. Den som fått garnnystanet 
håller tag i tråden och kastar vidare, säger något positivt till dess mottagare osv.
När alla kastat finns ett ”spindelnät” mellan deltagarna. Ledaren talar om att det är de positiva trådarna 
som håller oss samman och att spindelnätet finns mellan oss även i verkligheten.

Nästa steg är att man kastar tillbaks nystanet i omvänd ordning (så att den som fick en positiv kommentar 
får säga något tillbaks) och efter hand rullar ett nytt nystan. När alla talat och nystanet därefter är 
upprullat talar man lite om att nystanet är laddat med positiv energi och värme.
Sedan ber ledaren deltagarna att blunda och att de ska föreställa sig att de ser spindelnätet framför sig. 
Ledaren talar om att vi inte kan se trådarna, men att de finns där om vi bara gör en ansträngning, och att 
de är oerhört starka och håller personerna samman. Man jämför med spindeltråden. 
Efter detta får de långsamt öppna ögonen och ledaren ber dem att försöka se spindelnätet, även utan 
hjälp av garn eller stängda ögon. Nätet finns där hela tiden. 

Sedan är övningen slut, och barnen brukar vara lugna och ibland lite tagna av all värme och positiva ord.
Tydlighet och lugn är viktigt. Se till att övningen sker i en positiv anda där det inte spelar så stor roll vem 
man kastar nystanet till (eftersom vi har positiva saker att säga om alla). Det är viktigt att övningen inte 
blir uteslutande och selektiv utan stärkande för alla. Ingen ska känna sig utsatt eller utanför.
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Uppfinningar 
Syfte: Att komma på egna smarta lösningar på olika miljöproblem. Att väcka tankar och funderingar 
kring att återanvända saker, leksaker, och att skapa nytt utifrån det. Att väcka tankar om hur vi kan göra 
saker som är bra både för oss och naturen.

Material:
Olika typer av skapande material kartong, papper mm.
Gärna återvunnet material!
Gamla leksaker som man inte använder längre.
Bilaga 6.

A .  Smarta saker som gör miljön bättre 
Börja med att prata om saker som är dåliga för miljön idag. Skriv ner allt ni kommer på på post-it lappar 
eller direkt på tavlan. Låt varje elev få säga varsin sak. Prata sedan igenom vad ni skulle kunna uppfinna 
för att stoppa miljöbovarna t ex bilar, skräp etc.

Låt sedan eleverna enskilt eller i grupp bestämma sig för vilken uppfinning de vill göra.
Använd er gärna av blandade material som eleverna kan tillverka sina uppfinningar av.

När alla är klara presenteras de olika uppfinningarna så ni får reda på hur de fungerar!

B.  En leksak som sprider kärlek till både kompisar och naturen!
1. Be barnen ta med sig gamla leksaker som de inte använder längre, kanske trasiga.
Be barnen hitta på nya leksaker med hjälp av de gamla leksakerna. Använd gärna kompletterande 
material om det behövs. Kanske kan barnen delas in i grupper och få en uppsättning leksaker som de 
sedan får i uppgift att göra någon ny av som ska lämnas till en annan grupp.
Prata gärna om olika sorters leksaker såsom spel, rollekssaker, byggrejor mm.

Ge den nya leksaken ett namn och beskriv hur den kan användas och hur den fungerar.

2. Ni kan också låta barnen inspireras av leksakerna och hitta på nya som sprider kärlek till kompisar och 
naturen. Rita! (bilaga 6)

Prata gärna om att när vi skapar nya leksaker av gamla, byter leksaker med varandra och tänker på att 
vara snälla mot oss själva, kompisar och naturen så mår både vi o jorden bättre. Se även webplatsen för 
retoy: www.retoy.se



Bamse och Dundermysteriet                        Lärarhandledning16

Spana på din skola
Syfte: Att koppla tankarna och idéerna från Bamse och dundermysteriet till elevernas egen vardag.
Att reflektera kring sin egen vardag och arbetsmiljö samt hur den skulle kunna förändras.

Genomförande:
Gör en lista på alla bra saker som finns på skolan utifrån
• Utemiljö
• Lekplatser 
• Matsalen
• Lektionssalen
• Djur, natur 
• Hur man är mot varandra
• Var man trivs att vara etc

Gör sedan en lista på saker som är mindre bra, som ni skulle vilja ändra på, utgå från samma som ovan.
När listan är klar, diskutera vad ni kommit fram till. Försök att enas om det som känns viktigast. Fundera 
tillsammans ut olika sätt som ni skulle kunna göra för att förbättra situationen.

Drömbilden 
Syfte: Att skapa en gemensam vision om hur man vill att det ska se ut och vara.

Material: Olika typer av skapande material samt bilaga 7.

Övningen kopplar till barnkonventionen. Alla barn har rätt till en bra miljö! För att alla barn ska kunna få 
sina rättigheter är det viktigt att vi tar hand om vår jord, vår skola och varandra.

Börja med en runda där ni pratar om hur ni önskar det såg ut och var på er skola. Gör det till ett större 
projekt där ni fördjupar er i de olika delarna och sedan skapar den drömskola ni vill ha med hjälp av olika 
material eller gör ett pjäs om det. Ni kan också använda underlaget som finns i bilaga 7 där varje barn kan 
skissa sin bild av drömskolan.

Kompletterande övningar att starta Drömbilden med

Vad tycker du om att göra?
Rita gärna det du tycker om att leka med eller något du tycker om att göra! 

Vad tycker du är viktigt som du vill att vuxna ska lyssna på?
Ur Barnkonventionen ”alla barn har rätt att berätta vad de känner o vuxna ska lyssna o bry sig om vad 
barn säger”  Bilaga 8. Övningen inspirerad av material från www.retoy.se
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Hemligt meddelande till en kompis
Syfte: att uppmärksamma det man tycker om hos sina kompisar

Material: bilaga 8

Genomförande:
Alla i gruppen får varsin hemlig kompis. Sedan skriver man ner tre egenskaper eller saker man tycker 
personen är bra på på lappen med dunderklockorna och honungsburkarna. Färglägg bilden och platsa in. 
Det blir som en present till varje barn. Kan användas som bokmärke till läseboken eller varför inte sätta 
upp alla presenterna i klassrummet för att påminna sig om allt bra man är tillsammans i klassen!



bilaga 1



bilaga 2



bilaga 3A



bilaga 3B



bilaga 3C



bilaga 3D



bilaga 4

JAG SKA ALDRIG MER KÖPA 
DUNDERVÄX! OCH JAG SKA SÄGA TILL 
ALLA JAG KÄNNER ATT DOM INTE SKA 

GÖRA DET HELLER!

JAG SKA SE TILL ATT DET 
SKRIVS EN LAG SOM SKYDDAR 

DUNDERKLOCKAN OCH ALLA ANDRA 
DJUR OCH VÄXTER I FJÄRILSDALEN!

JAG KAN UPPFINNA ETT SÄTT ATT 
TILLVERKA ETT MILJÖVÄNLIGT 

VÄXTMEDEL AV KODYNGA. DÅ KAN DU 
FORTSÄTTA ATT TJÄNA PENGAR UTAN ATT 
FÖRSTÖRA FÖR DJUREN OCH NATUREN.

JAG SKA SKRIVA TILL 
FOLKETS BLAD OCH BERÄTTA OM

DITT DUNDERDUMMA VÄXTMEDEL SÅ 
ATT ALLA FÅR REDA PÅ VAD DU 

PYSSLAR MED KRÖSUS! 

JAJA! DET KANSKE FINNS BÄTTRE 
SÄTT ATT TJÄNA PENGAR PÅ UTAN ATT 

FÖRSTÖRA FÖR MILJÖN OCH ERA 
VÄNNER! 



bilaga 5

Printa på lite tjockare papper.  
Klipp ut och fäst på lite kraftig pinne. 
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bilaga 6

Rita din leksak här och ge den ett namn.

Namn:

Hur använder man den?

På vilket sätt sprider den kärlek till kompisar och naturen? 



bilaga 7

Rita din drömvärld där alla barn och naturen har det bra!



bilaga 8




