
En berättelse om vänskap

Om det pedagogiska materialet

Det pedagogiska materialet tillhör boken Lucas och Lugan som är skriven av Linda 
Berving. Boken består av en inledande text och rim samt bilder av illustratören 
Carl Krantz. Materialet består av en sammanfattning och en lärarhandledning som 
är relaterad till läroplanen för förskolan Lpfö18 och Lgr11. Boken med 
handledning rekommenderas åldern 3–6 år. 
Den kan med fördel användas av pedagoger i arbete kring vänskap, acceptans och 
allas lika värde. Lpfö 18, Lgr11 (Skolverket, 2019). 
Materialet inkluderar även två dramaövningar och en musikövning.

 1
©Linda Berving 

Bilder ©Carl Krantz



Lpfö 18

Mål  (förmågor) som hanteras i det pedagogiska materialet 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 
• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att 

reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, (i diskussionsfrågor)

• fantasi och föreställningsförmåga, (i allt pedagogiskt material)

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, 
tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, 
rörelse, sång, musik och dans, (i allt pedagogiskt material) 

• 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, (i diskussionsfrågor)

• 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, (i diskussionsfrågor)

Läroplan för förskolan Skolverket, 2019
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Lgr 11

Centralt innehåll som hanteras i det pedagogiska materialet (förskoleklassen).

Språk och kommunikation

• Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

• Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och 
ljud.

• Rim, ramsor och andra ordlekar.

Skapande och estetiska uttrycksformer

• Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska 
uttrycksformer.

• Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Förmågor som tränas  
• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling 

(diskussionsfrågor)

• skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett 
demokratiskt och empatiskt förhållningssätt (diskussionsfrågor)

• kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften 
(diskussionsfrågor)

• skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer 
(dramaövningar och musik/ rörelseövning).

Läroplan för förskoleklassen, Skolverket, 2019
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Om författaren

Linda Berving är uppvuxen i Skutskär och Gävle och har sedan barnsben studerat 
och jobbat med musik och teater. Hon integrerar ofta olika estetiska former 
såsom musik, cirkus, dans, teater och konst.
Linda arbetar också som musik och sångpedagog. Stundvis även med regi och 
manus. På så sätt blev Lucas och Lugan också en musikteater som just nu är på 
biblioteksturné. Mer finns att läsa på www.lindaberving.com

Berättelsen

En speciell vänskap
Historien börjar när Lucas försöker spinna ett nät. Lite senare fastnar Lugan i 
spindelmammans nät och tror han ska bli uppäten. Lucas hittar honom och hjälper 
den förskräckta flugan ner. Detta är början på deras vänskap. I sångerna som finns 
i musikteatern (och längst bak i boken) berättar de två insektsbarnen för varandra 
med sånger om vilka de är och om deras värld.
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Lucas

Lucas är en framåt liten kille med en svårtämjd hårvirvel.
Karaktären Lucas är en äventyrslysten livsnjutare som tycker om bus. Lucas 
drömmer om att lära sig spinna det perfekta skimrande nätet, så han stolt ska 
kunna visa det för mamma. Superhjälten Mandel-Spindeln räddar alla i nöd och är 
Lucas stora idol.

Lugan

En timid insekt som skapar sina egna läxor som består av matematiska uträkningar 
för flygträning. Dessa måste sedan provas på Lugans topphemliga flygfält. Han har 
många tankar om livet och är en gammal själ i en ung kropp. Drömmer ofta om 
att kunna flyga lika bra som idolen Amelia Earhart.
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