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Reflektion 

Studien har genomförts under VT-19,  av lärarstudenterna Emmy Larsson och Lisa Lindström 

Mattsson, vid Umeå Universitet. Arbetsfördelningen har alltid varit jämn, men då vi tidigt 

insåg att vi har olika styrkor har uppdragen fördelats därefter. Större delen av tiden har vi 

suttit tillsammans och nyttjat varandra som bollplank, även om vi emellanåt arbetat med olika 

delar. Vi skickar in denna uppsats med likvärdig förståelse för ämnet som rapporten 

avhandlar. 

Sammanfattning 

Rapporten avhandlar hur och varför några utvalda lärare arbetar med bilderböcker. För en 

större generaliserbarhet av resultat och diskussion beskrivs olika typer av bilderböcker, 

multimodalitet och vad det innebär för läsaren samt hur lärare och läsare kan hantera och 

bearbeta text. För insikt i forskningsläget presenteras studier kring hur bilderboken används 

samt vad bilden tillför läsaren. Som utgångspunkt för rapportens frågeställningar har två 

teorier använts; sociokulturell teori och lärarens praxisteori. Den huvudsakliga metod som 

använts är kvalitativa intervjuer och analysarbetet har skett utifrån en fenomenografisk 

analysmodell. Resultatet visade att de intervjuade lärarna har liknande tillvägagångssätt. 

Metoder som beskrivs är exempelvis läsförståelsestrategier samt digitala hjälpmedel. Den 

autentiska bilderboken används främst i ettan, men alla anser att den går att jobba med i högre 

årskurser. Diskussionen avhandlar lärarnas metodval i relation till teori samt motiven bakom 

deras praktik. 
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1. Inledning 

Den allmänna synen på läsundervisning  har genomgått många förändringar under det senaste 

decenniet, och olika aspekter av den har under olika perioder setts på olika sätt och ansetts 

vara av olika vikt. Tre delar av läsundervisningen som lyfts i dagens debatt om läsning är 

hänsynstagandet till individens egen tolkning, vikten av förståelse samt en vidgad syn på 

kommunikation. 

Under den tidigare halvan av 1900-talet rådde det som litteraturvetaren Anders Öhman (2015) 

kallar för auktoritära undervisningsformer, där litteraturundervisningen skedde med 

inställningen att den som författat ett litterärt verk är den som står för vad verket förmedlar. 

Denna syn är enligt Öhman (2015) i stort sett helt förkastad, och började ifrågasättas i och 

med den transaktionella syn på läsning som  den amerikanska litteraturvetaren Louise 

Rosenblatt förmedlade redan år 1936. I stort sett innebär detta synsätt att alla läsare har en 

egen uppfattning om vad ett verk kommunicerar. Detta har att göra med att alla läsare tar med 

sig sina egna erfarenheter, förkunskaper, upplevelser och associationer in i läsningen. Verket 

blir därmed individuellt och kan förstås på olika sätt. Judith Langer (2005) är en av de som 

idag förmedlar läsningen som en process där individen tar med sig erfarenheter in i 

upplevelsen av det den lästa. Langer (2005) menar, i enighet med Rosenblatt att ett litterärt 

verk inte är statiskt utan kan tolkas olika beroende av läsaren.  

Vikten av förståelse är ett omdebatterat område inom lästräning. Att medvetet ge eleverna 

möjligheter att träna sig i att förstå en läst text är ingenting som är självklart för alla, och för 

vissa är det vanligt att man testar eleverna i läsförståelse men aldrig erbjuder konkret och 

explicit undervisning i det Eckeskog (2015). Författaren förespråkar, likt många andra, att 

man på ett tydligt och medvetet sätt bör undervisa eleverna i detta då förståelse och 

avkodning båda är viktiga delar av att kunna läsa. Att träna förståelse är enligt Eckeskog inget 

som behöver sparas tills eleven i fråga behärskar avkodningen. Det är en aspekt av läsning 

som går att träna oavsett hur man tar till sig en bok, exempelvis via ljudbok, högläsning eller 

egen läsning (Eckeskog, 2015). I ett sådant läge är det viktigt att som pedagog vara medveten 

om vad som kan kommunicera upplevelsen av ett innehåll.  

En multimodal syn på kommunikation är idag är den som allt som oftast råder i 

samhället.  Det som kommunicerar individens uppfattning av något är en härva av intryck 
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som sällan går att särskilja från varandra. För förståelsens skull målar vi upp ett scenario. 

Föreställ dig att du läser en bok. Boken är tryckt någon gång på 70-talet, är i litet 

pocketformat och har gulnade blad. På sidorna finns spår av tidigare läsare, som en kaffefläck 

eller några vikta hörn. Bokens typsnitt liknar något som användes till skrivmaskiner. Hur 

upplever du läsningen av boken? Föreställ dig nu samma bok, men i ett nyare tryck. Kanske i 

storpocketformat med breda marginaler på sidorna, och lasertryckta bokstäver på oskadade 

sidor. Hur upplever du den? Handlingen i boken är densamma men upplevelsen skiljer sig 

troligtvis något. Denna skillnad upplevs för att människan alltid tar in mer än vad vi är 

medvetna om. I debatten kring multimodal kommunikation framträder ofta det visuella, som 

en aspekt som kan vara av stor betydelse för upplevelsen (Danielsson, 2013).   

Dessa tre komponenter, att läsningen är en individuell upplevelse, att det är mycket viktigt att 

faktiskt att förstå vad man läser samt att vad som kommunicerar denna upplevelse kan 

variera, är tre ståndpunkter som ofta förmedlas i samtal om läskapaciteten hos unga. Med 

detta som grund är kopplingen till att bilderboken kan nyttjas som resurs inte särskilt 

problematisk. Bilderboken förmedlar ofta innehåll som är relevant och intressant för unga, 

och kan därmed öppna upp för både bearbetning av individuell tolkning samt för arbete med 

förståelse. Vidare har den också, bara genom sin natur, anammat en vidgad syn på 

kommunikation då den förmedlar innehållet både via text och bild.  

Efter fyra års universitetsstudier kan det konstateras att även lärarutbildningen ser bilderboken 

som ett medium som passar ypperligt i den tidiga läsinlärningen. Det som däremot inte getts 

något större inblick i är hur verksamma lärare faktiskt nyttjar bilderboken i undervisning. 

Detta har motiverat oss att ställa frågan till några yrkesverksamma lärare, och presentera 

resultatet på ett sätt som kan bidra till att fylla det kunskapsglapp som upplevts.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med rapporten är att synliggöra hur några lärare upplever sitt eget användande av 

autentiska bilderböcker i undervisningssammanhang. För att nå detta syfte kommer 

följande frågeställningar behandlas: 

 Hur beskriver några yrkesverksamma lärare att de genomför arbete med autentiska 

bilderböcker i undervisningen? 

 Hur motiverar dessa lärare att de arbetar/inte arbetar med autentiska bilderböcker i 

undervisningen? 
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3. Bakgrund 

Arbetet med all skönlitteratur i skolan, inte bara bilderböcker, kan baseras på olika teoretiska 

grundantaganden och utföras på olika sätt. I denna bakgrund kommer de idéer att redovisas 

som explicit eller implicit tas upp vid intervjutillfällena, eller som behövs för att kunna 

diskutera den insamlade datan på ett relevant sätt. 

Inledningsvis förklaras bilderboken som fenomen och några tillhörande begrepp, samt den 

definition som används i studien. Vidare beskrivs begreppet multimodalitet och den vidgade 

synen på kommunikation, text, bild och läsning som idag är en förespråkad ståndpunkt inom 

läs- och skrivundervisning. Dessa områden tas upp då bilderboken, med sin text och bild, är 

ett multimedium som kommunicerar till sina läsare via olika intryck. Avslutningsvis beskrivs 

några arbetssätt kring hur arbete med skönlitteratur i allmänhet kan bedrivas.  

3.1. Definition av bilderboken 

Bilderboken är enligt Rhedin (2001) en “skönlitterär bok av begränsat omfång med text och 

illustrationer som båda är viktiga för handlingen”. Vidare definierar Rhedin tre 

bilderbokskoncept. Den första av dessa är den episka bilderboken, vilken inte egentligen 

behöver några bilder. Texten innehåller tillräckligt med information för att förstå, och finns 

bilder så är dessa en avbildning av det som beskrivs i texten. Vidare beskriver Rhedin den 

expanderande bilderboken, där bilden tillför något till historien som inte framgår i texten. Den 

sista av dessa tre koncept benämner Rhedin som den genuina bilderboken. I denna typ av 

bilderbok behövs både bild och text för förståelse, varken bild eller text kan stå för sig själv 

för att handlingen ska framgå utan dessa två bildar en enhet som inte går att lösa upp (Rhedin, 

2001). I detta arbete kommer Rhedins definition av bilderbok användas som utgångspunkt. 

Fokusområdet i denna studie är den bilderbok som inte är författad för skolan specifikt, utan 

för barn i största allmänhet, därför kommer ytterligare en avgränsning att vara av vikt. Denna 

avgränsning behövs då flera av de läromedel som används inom skolans traditionella 

läsinlärning också skulle passa in under den definition vi valt. Om arbetet med dessa böcker, 

som ofta har en färdig lärarhandledning med ett generellt pedagogiskt koncept, skulle tas i 

beaktning av informanterna, kan resultatet i denna studie bli missvisande. 
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Begreppet autentisk används eftersom det sedan tidigare är ett välanvänt begrepp inom 

literacyforskning. Rashid Hamed Al Azri & Majid Hilal Al-Rashdi (2014) refererar till 

Martinez (2002) som definierar autentiska material som material som är framtagna på 

undervisningsspråket och inte särskilt utformade för undervisningssyften. Därav bedöms det 

som passande även inom detta område. Denna precisa typ av bilderbok kommer 

fortsättningsvis benämnas som den autentiska bilderboken. Denna definition är den som 

åsyftas genomgående även den på vissa ställen benämns som enbart bilderbok. Om innehållet 

avhandlar någon annan typ av bok framgår detta.  

3.2. Multimodalitet och en vidgad syn på kommunikation 

När en person tar del av ett litterärt verk är det lätt att tänka att läsandet av ordet är det enda 

som bidrar till upplevelsen. I själva verket tar denne del av en rad olika intryck som 

tillsammans samverkar med läsningen. Exempelvis kan pappret som bokstäverna är tryckta på 

inge en särskild känsla, färgsättningen i en bildserie kan skapa sammanhang eller platsen 

personen befinner sig på kan ge upplevelsen mer djup. På samma sätt är det inte bara talet 

som kan skapa mening under tiden som kommunikation mellan individer pågår. Det 

människor tillgodogör sig under någon typ av kommunikativ process kan sällan tillskrivas 

enbart språket, alltså talet eller skriften (Forceville, 2009). Många olika uttryck samspelar och 

detta kallas för att människans sammansatta upplevelse av olika intryck är multimodal 

(Liberg, 2004b). 

Multimodalitet i klassrummet kan te sig på olika sätt. Det kan handla om uttryck eller 

gestaltningar på pappret, eller på någon typ av skärm som visar bilder eller andra uttryck. 

Lärarens gester i samband med exempelvis högläsning kan även det räknas som en form av 

multimodalitet (Danielsson, 2013). Desto mer medveten en lärare kan vara kring olika sätt att 

kommunicera ett innehåll, desto mer säker kan man också vara på att eleverna tar till sig detta 

(Danielsson, 2013). Selander och Kress (2017) lyfter vikten av att se lärande utifrån olika 

perspektiv. Ett hänsynstagande till en multimodal undervisning skapar förutsättningar att ta 

hänsyn till olika inlärningsstilar och möjliggör för fler att ta till sig ett ämnesinnehåll 

(Selander & Kress, 2017).  

Ett talande exempel för vikten av denna vidgade syn på kommunikation kan vara att om 

någon slår upp ordet atom i en lärobok från tidigt 1900-tal möts denne av avsaknad av både 

bilder och beskrivande språk. Om begreppet slås upp i en lärobok som används i dagens 
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undervisning finns ofta en målande text med bilder till. Idag finns även möjlighet att hitta 

bilder, ljud och filmer via internet som hjälpmedel till ökad förståelse (Danielsson, 2013). 

Som redan nämnts i inledningen är bilderboken också i sin natur multimodal då den 

kommunicerar handlingen via både text och bild.  

Multimodalitet samtalas ofta om på ett sådant sätt att det kan uppfattas som ett nytt fenomen, 

men så är inte fallet. Det motsatta, monomodal kommunikation, är något som egentligen inte 

finns eftersom det i all kommunikation används flera kommunikationssätt medvetet eller 

undermedvetet som exempelvis gester, miner och tonfall (Danielsson, 2013).  

3.3.  Att hantera och bearbeta skönlitteratur 

Bakgrundens avslutande del redogör för viss metodologi i samband med skönlitteratur. Dessa 

metoder har omnämnts explicit eller implicit av informanterna i varierande grad. 

3.3.1. Läsaren och texten 

Arbetet med skönlitteratur kan ses genom Rosenblatts transaktionella teori. Denna 

litteraturdidaktiska teori har sitt ursprung under en tid då undervisningen till stor del bestod i 

att läraren lär ut ett stoff, utan att ta hänsyn till elevens egen erfarenhet eller redan befintliga 

kunskap. Inom litteraturundervisning kan det beskrivas som att det endast tas hänsyn till 

författaren och dennes intention med texten (Öhman, 2015). Rosenblatts transaktionsteori, 

såsom den beskrivs av Öhman (2015) innebär att läsaren är den som skapar mening av en 

skriven text. Det meningsskapande som sker under läsning är beroende och formas av 

läsarens tidigare erfarenheter och kunskaper. Till dess att läsaren tar sig an texten så är det 

inte mycket mer än bokstäver på ett papper, texten är alltså ingenting utan att någon tolkar 

den. Denna syn skiljer sig märkbart från den tidigare rådande författarcentrerade 

undervisningen (Öhman, 2015). 

Likt Rosenblatt menar Langer (2005) att eleven, under läsningen, använder allt som den själv 

erfarit och besitter i sitt meningsskapande av texten. Detta kan enligt författaren beskrivas 

som textvärldar eller litterära föreställningsvärldar. Langer beskriver det som att eleven 

“använder sina tidigare erfarenheter av litteratur, litteracitet och livet som trådar av vilka de 

väver nya sätt att se på varje text” (Langer, 2005). Tolkningar och föreställningar är därmed 

individuella och ständigt föränderliga beroende på kunskaper och erfarenheter som läggs till. 

Elever har en komplex och mångsidig identitet som kommer av olika upplevelser och 
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erfarenheter i livet. Att aktivt arbeta med elevens egna tolkningar och insikter i text tar enligt 

Langer hänsyn till hela eleven och dess tolkningar, inte enbart textens faktiska innehåll. Den 

plats där detta arbete sker kallar Langer (2005) för det föreställningsbyggande klassrummet, 

vilket också kan stimulera fram en miljö där språkets form och struktur kan synliggöras 

(Langer, 2005).  

I Langers tankar om det föreställningsbyggande klassrummet kan tydliga transaktionella 

tendenser märkas. Gemensamt för dessa två idéer är att läsaren, som tar del av en bok eller ett 

litterärt verk, tillför någonting till själva berättelsen som är individuellt mellan texten och 

läsaren, enbart genom att se verket genom egna erfarenheter och associationer. 

3.3.2.  Samtalet som verktyg i meningsskapandet 

Om utgångspunkten vid läsning är att alla elever är tänkande individer som alla sitter på egna 

tolkningar och upplevelser, måste läraren ge eleverna möjligheten att utöka hela sin litterära 

profil och alla roller som läsare. Därför förespråkas samtal och ett fokus på dialog som ett 

självklart inslag i all undervisning (Langer 2005; Eckeskog, 2015)  

Någon som benämner samtalet som en central del i alla människors liv är Aidan Chambers 

(2011). Denne har under många år skrivit om vikten av att lära barn och unga att samtala om 

böcker. Han skriver att människan ofta inte vet vad denne tycker eller känner inför något, 

innan hon fått chansen att samtala om det. Han  beskriver det som att läraren hjälper barnen 

att utveckla sin förmåga att samtala om annat viktigt i livet, när de får chansen att samtala om 

litteratur. Därav kommer den viktiga uppgiften att tidigt lära barn och unga hur det går till då 

personer samtalar och lyssnar till varandra. Samtalet, som ska stöttas av läraren, behöver ofta 

förberedelse innan själva genomförandet. Under tiden som det pågår behöver samtalet dock få 

ta sin egen form och riktning. Att därför hänge sig helt åt en specifik form för hur samtalet 

ska ske är sällan lyckat, då dessa är individuella utbyten. Därför kommer alla samtal att bli 

olika (Chambers, 2011). 

Brink (2016) beskriver också vikten av gemensamma meningsutbyten genom begreppet  ett 

flerstämmigt klassrum. Brink (2016) hänvisar till PRILS 2006 samt en allmän 

fokusförskjutning i läsundervisning och drar slutsatsen att undervisningen i klassrummet bör 

ligga på ett gemensamt arbete kring texter av olika slag, stället för att vara allt för 

elevcentrerad eller lärarcentrerad. Att arbeta på detta sätt menar Brink (2016) kan stärka både 

läsförståelseförmåga samt skrivförmåga. I dessa flerstämmiga klassrum räcker det dock inte 
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med att eleverna ges ordet utan läraren behöver också se till att eleverna är vana att lyssna till 

varandra och ta andras åsikter och upplevelser på allvar. Först då går det att säga att 

klassrummet är flerstämmigt, då mångas erfarenheter och åsikter lyfts på samma premisser.  

Ytterligare en förespråkare för samtalet är Judith Langer (2005). Hon menar att det en läsare 

erfar och upplever också är värdefullt att delge andra. Det kan ge eleverna en ökad mognad i 

sina föreställningsvärldar, och därmed också hur de ser på sig själva och världen. När eleven 

ska anta dessa olika perspektiv kan det göras på en mängd olika sätt, antingen går det att titta 

på en händelse från en birolls perspektiv, eller att lyssna på andras tolkningar av samma text. 

Gemensamt är att lärare för alla åldrar kan hjälpa sina elever att få syn på dessa olika 

perspektiv för att nå en djupare insikt (Langer, 2005). Viktigt att komma ihåg är dock att 

samtalet ska ske för att främja elevernas förståelse, därför är det viktigt att läraren inte 

överskuggar eleverna i deras plats i sammanhanget. Läraren ska finnas till som vägledare, inte 

som sanningssägare i samtalet (Langer 2005). Brink (2016) skriver att boksamtalet är ett 

viktigt inslag då det möjliggör för elever att dröja vid en text, och därmed utveckla bättre 

läsförmåga. Enligt Brink (2016) blir boksamtalet särskilt viktigt då elever idag läser mindre 

än förut – detta då samtalstillfället möjliggör reflektion över innehåll och handling samtidigt 

som det också kan belysa olika tolkningar av detta innehåll. Att samtala ger också eleverna 

möjlighet att upptäcka stilistiska strukturer och att uppleva böcker i samspel med andra 

(Brink, 2016).  

Samtalet anses alltså att vara ett värdefullt verktyg i läsning. Dels för att lyfta fram tolkningar 

och upplevelser som den enskilda läsaren har, dels för att delge detta till andra och ge dessa 

en vidgad syn på verket, men också för att ge eleverna en värdefull insikt i samtalet som källa 

till kunskap genom samverkan med andra.  

3.3.3.  Strategier för att förstå en text 

En god läsare har olika strategier för att ta sig an en text. Dessa har identifierats i syfte att lära 

ut och synliggöra för de elever som har mindre god läsförståelse (Dymock & Nicholson, 

2010). Strategierna förekommer frekvent inom forskning, studentlitteratur, praktiker och 

skrivelser som alla behandlar läsförståelse. De förekommer i olika former, då de tolkats och 

debatterats av många sakkunniga. Gemensamt är att alla beskriver tekniker som syftar till att 

utveckla och träna förståelse för det man läser. 



 9 

Reciprok undervisning (eng. reciprocal teaching) är en undervisningsmetod framtagen för att 

ge konkreta och tydliga strategier som ska öka elevers möjligheter att ta sig an och förstå en 

läst text (Rosenshine & Meister,1994). Denna metod presenteras som fyra fält eller områden 

som eleverna lär sig om och tränar sig i. Dessa fyra består av att; 1) ställa frågor till texten, 2) 

sammanfatta texten, 3) förtydliga och klargöra delar av texten eller ord som är svåra eller 

obekanta, 4) förutspå händelser eller handlingen som komma skall (Rosenshine & Meister, 

1994; Stricklin, 2011). Lärarens uppgift är att demonstrera och visa på hur dessa strategier 

kan användas utan att ta över strategin helt. Exempelvis, om syftet är att eleven ska fundera 

över textens innehåll genom en frågeställning, så är målsättningen att eleven själv kan ställa 

frågan och komma med ett resonemang (Stricklin, 2011). Under tiden eleverna tillgodogör sig 

dessa strategier så bör de få träna dessa fyra områden i grupp, gärna med tydlig rolltilldelning, 

innan man går vidare till individuell användning (Stricklin, 2011). Rosenshine och Meister 

(1994) skriver att lärarens roll ska vara stöttande och vägledande när eleverna ska lära sig 

dessa. 

Dymock och Nicholson (2010) och Eckeskog (2013) beskriver i sin tur fem delar som 

eleverna bör träna sig i. Dessa är att ställa frågor för att bredda förståelsen av texten, analysera 

textstrukturer såsom ordbilder och meningsuppbyggnad, skapa mentala bilder till texten för en 

djupare förståelse, aktivera bakgrundskunskap genom att koppla texten till egna erfarenheter 

och sammanfatta det man läst. Hos den unga läsaren är det främst läraren som står för att 

dessa strategier på ett tydligt sätt förklaras och implementeras i läsundervisningen under en 

längre tid. Läraren kan också modellera för hur användandet av strategierna kan se ut. 

Dymock och Nicholson (2010) förespråkar en explicit undervisning där dessa strategier, en 

och en, får fullt fokus. Detta möjliggör enligt författarna begripliga och fokuserade lektioner. I 

en sådan undervisning ges eleverna många möjligheter till att träna förståelsestrategierna så 

att de så snart som möjligt blir självständiga läsare och individuella användare av dessa 

(Eckeskog, 2013; Dymock och Nicholson, 2010). En av de fem förståelsestrategier som 

förespråkas av både Eckeskog (2013) och Dymock och Nicholson (2010) är att granska en 

texts strukturer. Denna tanke återfinns även bland det som ofta kallas för genreundervisning, 

vilket redogörs för nedan.  

3.3.4. Genrepedagogik  

Den genrebaserade undervisningen syftar till att på ett explicit och konkret sätt synliggöra de 

genrer som olika kulturella diskurser kan tillhöra. I arbetet med elever kan det röra sig om att 



 10 

synliggöra de strukturer som finns i de texttyper som förknippas med skolan, ofta i samband 

med skrivundervisning (Gibbons, 2016). Gibbons (2016) beskriver att varje genre har några 

gemensamma särdrag som är att varje genre har ett specifikt syfte, en övergripande struktur, 

specifika språkliga drag samt att de delas av dem som ingår i samma kultur. Dessa särdrag 

kan lyftas och synliggöras via den modell författaren beskriver, som benämns som 

cirkelmodellen (se Gibbons, 2016).  
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4. Tidigare forskning  

I sökandet efter hur den autentiska bilderboken används i olika pedagogiska situationer 

återfanns ingen forskning som redogör för hur detta kan se ut i undervisning för barn i 

grundskolans årskurser 1-3 på ordinarie undervisningsspråk. Sökningen genomfördes på 

Umeå universitetsbiblioteks databas, databasen ERIC samt Google scholar, med hjälp av 

sökord såsom: bilderbok, bilderbok i skolan, picture book, primary education, graphic novels, 

authentic books in education etc. Av de resultat som framkom bedömdes ingen träff vara av 

tillräcklig relevans för att tillföra något till denna studie. När sökningen vidgades till att även 

ta hänsyn till andra områden som exempelvis bilderbokens användning bland yngre barn, 

samt hur bilden kan bidra till förståelse för en läst text, framkom desto mer, vilket redogörs 

för nedan.  

4.1. Bilderbokens användningsområden 

Maria Simonsson (2004) skriver i sin avhandling om användandet av bilderboken i förskolan. 

Detta har undersökts genom deltagande observation, informella samtal samt studier av 

tillgängliga bilderböcker på två förskolor i Sverige. Resultatet visar att pedagogerna på de 

observerade förskolorna anser att det är en rättighet för barnen att få komma i kontakt med 

viss barnlitteratur. Det är en del av kulturen och vissa böcker anses vara sådana som 

pedagogerna tycker att barnen ska möta. Dessa böcker är bland annat klassiker och moderna 

halvklassiker samt också verk av specifika författare som pedagogerna framhåller. När 

personalen väljer böcker tar de även med aspekten om vad som är lämpligt för barnen och 

därför kan sådana berättelser som uppfattas skrämmande eller på något annat vis dåliga för 

barnen sorteras bort (Simonsson, 2004).  

Björklund har i sin studie från 2008 också redogjort för det lilla barnets kommunikativa 

möten med bilden och texten. Studien har genomförts genom deltagande observation med 

videokamera på en förskola under cirka tjugo månader. Hon har då observerat gruppens 

beteende kring berättande, bilder, text och tecken. Hon lyfter likt Simonsson (2004) vikten av 

att vara medveten kring vilka böcker som de vuxna väljer att ta fram till barnen. Författaren 

menar att det i valet är viktigt att vara medveten om vad böckerna förmedlar, då dessa böcker 

ofta också ger en initial läserfarenhet. Simonsson (2004) framhåller att pedagogerna också vill 

hjälpa de barn som inte har samma tillgång till böcker i hemmet att uppleva allt som böcker 
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har att erbjuda. På detta sätt ser förskolepersonalen till att när barnen från dessa förskolor 

kommer till skolan så har de i alla fall en liten erfarenhet av barnlitteratur. 

Simonsson (2004) visar att bilderboken har en social karaktär i och med att användandet av 

bilderboken ofta sker i samspel med andra och kan vara både utforskande och lärorikt. Barnen 

har regler och förhållningssätt kring böckerna och hur dessa ska hanteras både fysiskt och i 

det sociala samspelet med andra. Även Björklund (2008) skriver att i samspelet med vuxna 

som läser skapas förhållningssätt som handlar om hur bilderboken ska användas, att bilder 

och text betyder och representerar budskap på olika sätt och även att boken ofta representerar 

en annan värld. Simonsson (2004) menar också att böcker och läsning används som ett medel 

för att få vila. Pedagoger kan använda boken som ett sätt för att dra ner tempot på gruppen, 

och  enskilda individer kan ta en bok för att sätta sig och bläddra i då de känner sig trötta. I de 

situationer där vilan i grupp är i fokus så handlar det mycket om den kroppsliga närheten 

individerna får av att sitta tillsammans i grupp. 

Bilderna i böckerna är mångtydiga för barnen. Böckerna är ofta också inspiration till leken 

och kan verka som exempelvis scenskapare, rekvisita eller idékälla. Barnen använder bilderna 

i böckerna som tillskott och resurs i leken men även tvärt om blir leken ett redskap att 

utforska böckerna (Simonsson, 2004). Björklund (2008) skriver om hur barnet utforskar 

själva boken och hur handlingarna och användningsområden kring den kan vara varierande. 

Bland annat går det att se ett litet barn som granskar boksidorna väldigt noga, pekar på bilder, 

suger på boken eller kör runt den i en dockvagn. Vidare beskriver författaren även hur boken 

kan utgöra grunden för samtal eller att prata om en specifik händelse.  

Björklund (2008) refererar till Goodman (1986) som menar att barn äldre än tre år har börjat 

förstå att det är texten som förmedlar historien medan yngre barn tror att det är bilderna som 

kommer med budskapet. Enligt Simonsson (2004) så läser barnen på förskolan bilderna i 

böckerna. Hon menar att eftersom barnen positionerar sig i bilderna när de identifierar sig 

med figurerna så tar de också sig an figurernas problem och äventyr som behöver lösas. 

Därmed skapas en spontan lek kring bokens innehåll. Bildtolkandet visar även på att de tar 

med sig erfarenheter från andra delar av deras liv exempelvis dataspel och implementerar det i 

sin bildläsning. Skillnaden mellan hur vuxna och barn läser visas också då de vuxna tenderar 

att fokusera på texten medan det är bilderna som är viktigast för barnen. Det som kan 

uppmärksammas är då också att när pedagogerna väljer böcker så är det texterna i böckerna 

som de framförallt utgår ifrån, även om bilderna också kan förmedla olika budskap såsom 
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onda/goda, manligt/kvinnligt etcetera. Barnen kan i leken ta upp vem de vill vara på bilden 

eller vad de skulle vilja ha från bilden.  

4.2. Illustrationer och förståelse 

Liberg (2004a, 2004b) beskriver i en kunskapsöversikt att bilden kan vara till hjälp i 

läsningen, då bilden kan ge information om berättelsen samt ge ett djup och göra berättelsen 

mer levande. Liberg (2004a) beskriver att bilden ofta också är kulturellt obunden och avläsbar 

oberoende av exempelvis vilket land eller kultur man kommer från. Till skillnad mot en text 

vilken behöver översättas eller bytas ut för att bli begriplig beroende på språk och kulturella 

skillnader (Liberg, 2004a). Franker (2007) skriver å andra sidan, i sin rapport om användandet 

av bilder i alfabetiseringsundervisning i svenska som andraspråk för vuxna att tolkandet av 

bilder kräver kunskaper om kulturella konventioner och koder. Hon menar att detta kan 

missas att ta hänsyn till vid användandet av just bilder för undervisning. Det kan i sin tur bidra 

till en försvårad inlärningsprocess ifall personen inte är bekant med den kontext som bilden 

skapats i. Arbetet med synliggörandet av denna kontext är därför enligt Franker (2007) en 

viktig aspekt att ta hänsyn till i undervisning. 

Brookshire, Scharff och Moses, har i en studie från 2002 tittat på hur illustrationer påverkar 

elevernas preferenser och förståelse i läsning. Studien genomfördes i Texas, med 71 

deltagande informanter som alla fick ta del av texter där bildens förekomst och typ var 

varierande. Författarna redogör inledningsvis för hur bilden kan visualisera och illustrera på 

ett sätt som gör verket intressant för läsaren. Bilden kan också etablera en känsla eller 

stämning i en berättelse, samt att bilden också kan utveckla handlingen (Brookshire et al., 

2002). Något som framhålls som en av de viktigaste delarna av resultatet är att illustrationer 

och bilder kan påverka förståelsen för en text på ett signifikant sätt. Studien visar även att 

olika typer av illustrationer kan påverka barnens preferenser inför läsning. Med grund i detta 

menar författarna att de vuxna bör ta hänsyn till bildens förekomst då den kan leda till en 

ökad motivation gentemot läsning samt bättre förståelse (Brookshire et al., 2002).  

Eckeskog förespråkar också användandet av bilder i tidig läs- och skrivundervisning i sin 

rapport från 2013. Studien genomfördes via deltagande observationer samt att hon intervjuat 

fem lärare som arbetat aktivt med elevernas läsförståelse. Insikt i lärarnas arbete har hon 

också fått genom loggboksanteckningar. Studien avhandlar främst hur läsförståelse lärs ut 

genom arbete med läsförståelsestrategier. I detta går det också läsa sig till hur det går att ta 
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hänsyn till bilden. Eckeskog (2013) förmedlar att bilden kan bidra med väsentlig information 

om texten och därmed öka elevernas förståelse. Inte bara under och efter läsning utan också 

hur den kan ge värdefull förförståelse för eleverna. Därmed är den ett värdefullt hjälpmedel i 

att skapa lust och engagemang innan läsningen, något som författaren framhåller som 

väsentligt för ett aktivt deltagande.  
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5. Teoretiskt ramverk 

För att kunna besvara studiens frågeställningar på ett relevant sätt och säkerställa en 

förankring i en teoretisk bakgrund, så kommer två teoretiska utgångspunkter att redogöras för. 

Den sociokulturella teorin är tänkt att fungera som ramverk för den frågeställning som 

behandlar hur lärare arbetar med bilderböcker. Intervjufrågorna är formulerade utifrån den 

sociokulturella teorin. I diskussionsdelen synliggörs sedan eventuella sociokulturella 

tendenser. Särskild hänsyn kommer att tas till närvaron av möjlighet till samtal och 

samarbete. 

Den andra teoretiska utgångspunkten är lärarnas praxisteori som svarar mot frågeställningen 

som handlar om varför lärare väljer att arbeta på ett visst sätt. I författandet av 

intervjufrågorna har hänsyn tagits till praxisteorins givna kategorier. Dessa kategorier 

återkommer sedan i diskussionsdelen. Då teorierna kompletterar varandra en aning så kan 

båda användas i analysen av båda frågeställningarna.  

5.1. Samtalet och läsaren - ett sociokulturellt synsätt 

Den sociokulturella teorin står för att människan föds in och utvecklas inom ramen för 

samspel med andra människor och miljön. Ett sociokulturellt synsätt på lärande är att lärande 

inte främst är en individuell process utan att det alltid sker i ett kulturellt och socialt 

sammanhang (Eckeskog, 2015). Upphovsmannen bakom denna lärandeteori är den ryske 

utvecklingspsykologen Lev Semenovich Vygotskij. Han intresserade sig för hur det 

biologiska och det sociokulturella samverkade i människans utveckling. Människan använder 

sina tidigare kunskaper för att tolka sin omvärld. Ett viktigt begrepp inom teorin är mediering 

som betyder att vi använder oss av olika redskap eller verktyg då vi tolkar och förstår vår 

omvärld. Två personer med olika kulturella bakgrund skulle tolka en och samma 

symbol/bild/situation olika beroende på att de har olika erfarenheter. Hur människan tolkar 

det vi ställs inför förändras också när nya erfarenheter läggs till (Lundgren, Säljö & Liberg, 

2014).  

Eckeskog (2015) skriver att den sociokulturella teorin bygger på en konstruvistisk syn, där det 

menas att kunskap är något som den enskilda individen bygger upp utifrån den egna 

personens erfarenheter och tidigare kunskaper. Genom denna typ av arbete ses eleven inte 
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enbart som mottagare av ett innehåll som läraren ska förmedla, utan denne sätts i centrum för 

hela undervisningsprocessen, något som även förespråkas av Gibbons (2016).  

Enligt Vygotskij är språket,  det talade och skrivna, ett medierande redskap. Han menade att 

med språket,“redskapens redskap”, kan vi utvecklas, kommunicera och få förståelse för vår 

omgivning. Alla delar av språket, även bilder, tecken och kroppsspråk samverkar ständigt 

med varandra (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). Sammanfattningsvis går det säga att enligt 

ett sociokulturell synsätt vinner och utvecklas det individuella lärandet genom samspel med 

andra individer. Det som någon inte klarar eller förstår på egen hand kan blir begripligt i 

samspel med andra (Eckeskog, 2015). 

Monica Reichenberg (2014) skriver om samtalets vikt för att utveckla en god förståelse. Hon 

drar också paralleller till samtalets sociokulturella natur och beskriver Vygotskijs idé om 

vikten av den sociala interaktionen, och därmed samtalet, som väsentlig i allt kunskapande. 

Vidare förespråkar också Reichenberg (2014) samtalet som en kontext där deltagarna inte 

bara får delge varandra sina åsikter och tankar utan också att i denna process förhandla, 

omformulera, värdera, argumentera och jämföra, och däri fördjupa sin upplevelse och 

fördjupa lärandet. Gemensam läsning och efterföljande samtal om texter är alltså mycket 

viktigt både för läsarens upplevelse och det enskilda lärandet (Reichenberg, 2014; Langer, 

2005).  

5.2. Lärarens praxisteori 

I frågeställningen som avhandlar varför läraren går tillväga på den sätt denne gör, togs 

utgångspunkt i lärarens s.k praxisteori, eller praktisk teori. Denna teori utgår från att lärarens 

klassrumspraktik utformas olika på grund av en rad olika komponenter som finns i 

pedagogen. Denna teori har bearbetas av Handal och Lauvås (1982) i syfte att använda den i 

sin studie som kretsar kring handledning för yrkesverksamma lärare. Författarna beskriver 

lärarens handlingar som en “härva av kunskaper, erfarenheter och värderingar” som 

tillsammans bidrar till den aktuella lärarens praxis. Dessa befinner sig ständigt under 

utveckling och bygger hela tiden på sig och därmed är lärarens praktik också ständigt under 

förändring (Handal & Lauvås, 1982). Den praktik lärare har och genomför, som exempelvis 

består i beslut, ageranden, undervisningssätt och reaktioner är ofta sådant som genomförs på 

rutin. Franker (2007) betonar också att lärare ofta har en praktik men utan att reflektera över 

ursprunget till denna.  
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För att konkretisera denna teori har Handal och Lauvås (2001; 1982) vidareutvecklat en sedan 

tidigare framtagen idé (se Løvlie, 1974). Modellen (fig. 1) är tänkt att åskådliggöra vilka delar 

som går att se som påverkar lärarens faktiska praktik (modell för praxis). Denna modell kan 

återfinnas i snarlika varianter, men i denna rapport kommer den att användas såsom figur 1 

visar. Det understa skiktet på triangeln är tänkt att demonstrera summan av de två övre, alltså 

att lärarens handlingar inte är tillfälliga utan sker på det sätt de gör med anledning av de 

ovanstående två. 

 

Fig .1   (Handal & Lauvås, 2001, 202 & 1982, 36) 

 

P1- Handling : Syftar till lärarens faktiska praktik och handlingar i klassrummet  

P2- Teoribaserade och praxisbaserad grunder/motiv : Syftar till de erfarenheter och den 

medierade kunskapen (kanske via ut-eller fortbildning) som ligger till grund för lärarens 

agerande och praktik.  

P3- Etisk legitimering: syftar till de etiska värderingar och attityder som finns inom 

professionen. Är praktiken etiskt försvarbar enligt attityder och förhållningssätt som råder, 

vilka värderingar verkar ligga till grund för handlandet.   
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6. Metod och material 

Då studien syftar till att ta reda på vad lärarna gör och hur de motiverar sin undervisning så 

har det genomförts kvalitativa intervjuer, som alla spelades in med ljudupptagning. Kvalitativ 

metod är enligt Trost (2005) en lämplig metod då personliga åsikter och uppfattningar ska 

komma fram vid intervjutillfället. 

För att ge intervjun struktur och undvika allt för spontana inslag har en intervjuguide författats 

innan. Detta innebär att intervjuguiden (se bilaga 1) innehåller en något mindre mängd 

frågeområden som håller sig till intervjuns teman och fenomen som den avser att behandla, 

något som Dahlgren och Johansson (2009) & Trost (2005) förespråkar. Tekniken probing är 

också någonting som används, vilket ska bidra till att respondenten lämnar så uttömmande 

och utvecklade svar som möjligt. Detta är av stor vikt då datan sedan kommer att analyseras 

genom en fenomenografisk analysmodell. Probing beskrivs som att intervjuaren ställer 

följdfrågor av typen kan du utveckla? eller hur tänker du kring det? för att utvidga svaret 

kring en viss fråga (Dahlgren & Johansson, 2009). I utformandet av intervjuunderlaget har 

hänsyn också tagits till uppsatsens forskningsfrågor samt till teorierna som presenterats som 

ramverk för arbetet. Följdfrågorna har även formulerats efter möjliga svar.   

Informanterna har innan intervjutillfället getts viss information om innehållet så att de har 

möjlighet att förbereda sig. Det valdes att inte skicka ut fullständiga frågor i förväg eftersom 

de då kan innebära att svaren är förberedda och spontana svar uteblir, som enligt Almborg 

(2016) kan vara av stor vikt för ett tillförlitligt resultat. 

6.1. Urval 

Då det kan vara svårt att få tag på informanter så har urvalet skett genom kontakt med lärare 

som är kända för oss sedan tidigare, då det kan öka deras vilja att delta i studien (Trost, 2005). 

Med kända informanter kan dock personlig kommunikation ta för mycket plats under 

intervjutillfället, vilket enligt Trost (2005) kan få negativa konsekvenser.  

Den inledande förfrågan om deltagande i studien skedde via mejl. Alla sex svarade ja till att 

ställa upp i studien. Bland dessa har det framkommit att två inte längre jobbar som klasslärare 

utan övergått till en tjänst inom specialpedagogiskt arbete. Dessa har svarat utifrån deras 
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arbetssätt både som klasslärare och i deras nuvarande befattning. I urvalsprocessen har även 

hänsyn tagits till att respondenter ska arbeta med elever som går i årskurserna 1-3. De 

intervjuade lärarna har mellan 14 och 44 års erfarenhet inom grundskolans årskurser 1-6, men 

samtliga arbetar, som sagt, idag mot barn i årskurserna 1-3, på två olika skolor.  

Urvalet av vilka böcker som berörts i denna studie har började med en avgränsning som 

resulterade i böcker med både text och bild, som beskrivs i avsnitt 3.1. Då den valda 

definitionen även släpper igenom bilderböcker som är författade med en färdig pedagogisk 

tanke, exempelvis via böcker som har tillhörande lärarhandledningar och färdiga material så 

utökades definitionen för att endast ta hänsyn till de böcker som benämns som autentiska 

bilderböcker.  

6.2. Etiska överväganden 

Trost (2005) skriver om att det är värdefullt att de som skall intervjuas informeras om att det 

skall ske en intervju, att de inte behöver svara på alla frågor och att de kan om de vill, när som 

helst, avbryta intervjun. Lärarna informerades kring Vetenskapsrådets rekommendationer från 

2002 om fyra grundkrav som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Kortfattat innebär dessa att den som blir intervjuad ska informeras om 

syftet för intervjun, denne har rätt att bestämma huruvida personen vill delta eller inte och på 

vilket sätt, att uppgifter om personer inte kommer komma ut och att uppgifterna bara får 

användas för forskningsändamål. Möjlighet gavs också till lärarna att enligt Vetenskapsrådets 

rekommendationer från 2002 ta del av rapporten innan samt efter publicering. Då rapporten 

bedömts som godkänd raderas de inspelade intervjuerna samt transkriberingen av dessa.  

6.3. Analysmetod 

Studiens data har samlats in via semistrukturerade kvalitativa intervjuer och analysen har skett 

genom en fenomenografisk analysmetod. Fenomenografi beskrivs av Dahlgren och Johansson 

(2009) som en lämplig metod då det som ska analyseras handlar om människors uppfattningar 

och åsikter om olika fenomen. Denna metod används ofta enligt författarna då datan är 

insamlad från enskilda individer, ofta i halvstrukturerade tematiska intervjusammanhang, då 

synliggörandet av olika uppfattningar av ett fenomen är målet. När informanterna i denna 

studie besvarar de frågor som ställs vid intervjutillfället, som berör lärarens syn på hur denne 

använder sig av bilderboken samt hur denne beskriver roten till användandet, synliggörs alltså 
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den uppfattning informanten har om sin praktik. Om någon istället hade frågat lärarens 

elevgrupp om samma praktik så hade deras uppfattning säkert varit en annan. Därav bedöms 

den fenomenografiska metodansatsen som lämplig. 

Den fenomenografiska analysmodellen beskrivs av Dahlgren och Johansson (2009, 126-131) i 

sju steg. Under denna analysprocess har de delar som bedömts som relevanta använts. Det 

första som gjordes med det insamlade intervjumaterialet var att alla ljudfiler transkriberades, 

varpå dessa transkriptioner lästes igenom. Det som då bedömdes vara av relevans för studien 

klipptes ut och sparades i ett nytt dokument, under varje informant och frågeställning. Nästa 

steg var att i ett nytt dokument sortera datan som behandlade ungefär samma innehåll. Detta 

resulterade i ett dokument där alla kategorier fördes in i en tabell, där varje rad representerar 

en informant och varje kolumn motsvarar en kategori. Allt som exempelvis informant 1 har 

sagt om vikten av digitala hjälpmedel går alltså att läsa på rad ett i den kolumn som heter 

digitala hjälpmedel. Några av dessa kategorier synliggjordes då informanterna kom in på 

samma områden som exempelvis användandet av genreundervisning eller 

läsförståelsestrategier. Andra kategorier var redan innan givna, då naturliga grupperingar ges i 

praxistriangeln som beskrivs i avsnitt 5.2. Med hjälp av den sociokulturella teorin, 

synliggjordes även vilka sociokulturella tendenser som syntes i det arbete som lärarna 

beskrivit. Efter detta fanns viss data vars kategoritillhörighet inte var självklar, då utfördes 

ytterligare en omstrukturering vilket resulterade i följande kategorier mot frågeställningen om 

hur lärarnas arbete med bilderböcker kan se ut: Genrepedagogiska tankar, Digitala 

hjälpmedel, Sociokulturella aspekter, Ämnesöverskridande- och temaarbete samt Arbete med 

förståelse. Mot frågeställningen om lärarnas motiv bakom deras praktik användes följande 

kategorisering: Personliga och yrkesmässiga erfarenheter, Etisk legitimering – 

informanternas bakomliggande värderingar och överförd kunskap.  

6.4. Metoddiskussion  

Alla sex intervjuer genomfördes på skolorna där informanterna arbetar. Vi satt i grupprum 

eller klassrum som möjliggjorde för ett ostört samtal vilket Trost (2005) också förespråkar. 

Då informanterna hade fått viss information om intervjuns innehåll innan så möjliggjorde 

detta för viss förberedelse. Graden av denna förberedelse varierade och ledde till att några 

intervjuer tog upp mot fyrtiofem minuter att genomföra medan andra stannade på cirka 15 

minuter. Innan intervjun påbörjades försäkrades det att lärarna förstått vår definition autentisk 
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bilderbok, samt att vi tydliggjorde att vi endast vill ha svar som behandlar denna. Detta gjorde 

att vi analysprocessen kunde vara säkra på att de böcker som nämns är av den karaktär som 

studien syftar till att avhandla.  

Den teknik som nämns ovan som probing (Dahlgren & Johansson, 2009), som innebär att 

intervjuaren ställer öppna följdfrågor användes under samtliga intervjutillfällen med 

varierande resultat. Ibland öppnade en fråga som “kan du beskriva det?” upp för långa svar, 

som i viss mån kunde röra sig från orginalfrågeställningen. Då detta hände ställdes korta 

kontrollfrågor, för att kontrollera att innehållet i detta långa svar förstås på ett korrekt sätt. 

Andra gånger blev denna öppna fråga det som gjorde att informanten samlade ihop sina 

tankar och uttryckte sig istället konkret. I enlighet med Dahlgren och Johanssons (2009) 

rekommendationer hade en intervjuguide författats innan, vilken var mycket uppskattad då 

informanterna svävade ut. Med hjälp av denna kunde det säkerställas att informanten 

behandlat de teman som sedan innan var planerat för. 

Urvalet av informanter gjordes via kontakt med för oss kända lärare från två olika skolor. 

Under dataanalysen gjordes iakttagelsen att många av våra informanter hade snarlik syn på 

användandet av bilderböcker, och hur denna undervisning bedrivs. Kanske beror detta på att 

lärarkåren har en viss konsensus gällande hur arbete med skönlitteratur och bilderböcker bör 

bedrivas, och att denna är något som våra informanter lyckats förmedla. Alternativt är synen 

på denna undervisning enhetlig då de informanter som arbetar på samma skolor kan ha tagit 

del av samma kultur eller fortbildning kring användandet av bilderböcker.  
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7. Analys och resultat 

Alla informanter har vid intervjutillfällena svarat att de använder den autentiska bilderboken i 

sin undervisningspraktik, dock med en viss variation gällande hur mycket och på vilket sätt 

den används. Trots denna variation framkom tydliga kategorier av metodval och 

tillvägagångssätt som läraren använder sig av i arbetet med bilderböcker, och detta utgör ett 

bra underlag för att besvara studiens frågeställningar. Resultatet kommer att redovisas i den 

ordning att den data som svarar mot frågeställningen om hur lärare arbetar med bilderböcker, 

redovisas först. Efter detta kommer den data som svarar mot frågeställningen varför 

beskrivas.  

7.1. Hur beskriver lärarna arbetet  

Samtliga informanter beskriver att de använder sig av bilderböcker främst i årskurs ett. 

Användandet är mindre vanligt ju äldre barnen blir. Trots detta tycker alla att det finns 

positiva aspekter av att använda det även upp i åldrarna. Argument för att användandet av 

bilderböcker minskar i stigande ålder är att eleverna “behöver större textmängd” och “man 

tänker att de växer ifrån dom, vilket är felaktigt” enligt två av informanterna. 

7.1.1. Genrepedagogiska tankar 

Tre av de sex intervjuade lärarna pratar om att de använder bilderböcker för att arbeta med 

olika genrer. Genrer som nämns är berättelsestruktur, folksagor, deckare och beskrivande 

texter. Detta genomförs genom att eleverna får titta på texten i bilderboken för att analysera 

den struktur som den håller. Efter det får eleverna själva pröva att planera och skriva en text 

som ska hålla liknande struktur som den i verket. En av lärarna beskriver: ”Sen har jag 

arbetat med Rödluvan när vi skulle lära barnen berättelsestruktur, alltså det här med tydlig 

början, handling med problem och slut”.  

7.1.2. Digitala hjälpmedel 

Fem lärare talar om att de använder digitala hjälpmedel i samband med arbete kring 

bilderböcker. De hjälpmedel som nämns är projektor, bildstödsprogram, bildspelsmaterial, 

film och internetsidor så om Google och YouTube. Fyra av de fem säger att projektorn är ett 

positivt hjälpmedel när de ska visa bilderna i bilderböckerna, då det är mycket lättare för 
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eleverna att se hela bilden. Två av informanterna säger ”Idag kan man projicera upp den så 

att alla ser bra. Så att det inte blir stökigt då man ska visa bilderna” och ”Då fotade vi av 

den och visade på projektorn. Då ser man otroligt bra detaljer och färger ingen behöver säga 

’jag ser inte’. Man kan peka väldigt bra”.  Två av informanterna berättar att de vid ett tillfälle 

använt sig av bokförlagets hemsida med tillhörande bildspelsmaterial, vid högläsning av en 

viss bilderbok. Med detta går det att välja om bara texten ska visas eller både text och bild. De 

digitala hjälpmedlen omnämns av tre informanter som positivt även vid andra moment än 

själva högläsningen. Det kan handla om att erbjuda elever olika gestaltningar av samma 

begrepp, som på ett snabbt sätt kan öka elevernas förståelse för tidigare okända ord.  

Det enda negativa som nämns kring de digitala hjälpmedlen är att eleverna går miste om att få 

sitta nära varandra i en mindre läsgrupp. Denna åsikt kommer från en informant som uttrycker 

sig som följande: “men om man är en mindre läsgrupp så får man sitta nära varandra och få 

en intim känsla som man kanske inte får om man visar på projektor”. 

7.1.3. Sociokulturella aspekter 

Samtliga informanter använder sig av samtal och resonemang när de arbetar kring böcker. 

Alla beskriver att de låter eleverna tänka själva kring någon fråga, efter det resonera i par eller 

mindre grupp för att sedan lyfta vad de kommit fram till i helklass. Det beskrivs av en 

informant: ”Så då jobbade vi med att eleverna fick ge förslag eller komma med åsikter, och 

då kan dom först få prata med sin parkompis och sen i bordsgrupp och sen drar man en 

sticka så får några berätta”. En lärare beskriver att hon har svårt för att låta alla grupper 

redovisa i helklass då hennes uppfattning är att övriga klassen inte orkar lyssna på det. Hon 

brukar istället gå omkring och lyssna på grupperna och sedan delge i helklass det hon har 

uppfattat att eleverna har talat om. Andra metoder som nämns är att dra sticka eller slå tärning 

för att dela ut ordet i helklass. Tre av lärarna delger exempel på öppna frågor såsom “har du 

varit med om det här?, hur skulle du göra?, vad kan man göra?, hur tror du de tänkte?” som 

de använder sig av då eleverna ska samtala. 

Alla sex informanter pratar om att de tycker att det är viktigt för eleverna att få samtala och 

dela sina tankar med varandra för att synliggöra att de tänker olika. Med samtalen vill lärarna 

fördjupa och bredda elevernas bild av böckerna. En säger: ”…om man får till det där samtalet 

så är det jättehäftigt och viktigt. Samtalen hjälper också till att starta upp elevernas aktivitet i 

huvudet, det blir som att sätta ord på det jag vet och det jag inte vet och min förståelse. Nog 
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är det oerhört viktigt…”.  Två informanter drar också paralleller till att när de själva läser 

gärna vill dela med sig av vad de tänker och tycker till någon annan. Samtliga lärare i studien 

nämner anpassningar de gör utifrån vilken elevgrupp de har. Tre informanter pratar om att 

den autentiska bilderboken är bra för en grupp med spridda referensramar. 

En av lärarna påpekar också att eleverna inte nödvändigtvis kan resonera med varandra när de 

kommer till skolan och att det är någonting som de behöver träna på. En annan informant 

berättade att de, i vårterminen i förstaklass, just kommit igång med detta. 

7.1.4. Ämnesöverskridande och tematiskt arbete  

Fem av de sex intervjuade lärarna tar också upp att det går att använda bilderböcker i andra 

ämnen än svenska. Dessa är matematik, bild, engelska, samhällsorienterande och 

naturorienterande ämnen. En informant beskriver att hon har använt Lilla nollan och de andra 

(Inger Sandberg, 1985) för att lyfta siffran noll och betydelsen av den. Samma informant 

beskriver även att Petter och hans fyra getter (Einar Norelius, 1964) användes i matte. I 

teknik hade ytterligare en lärare använt sig av en autentisk bilderbok för att inleda arbete med 

balans. Boken handlar om en elefant som till sin stora besvikelse har svårt att gunga 

gungbräda, då han är mycket tyngre än alla andra kompisar. Till bildämnet fanns flera 

exempel såsom att läsa en saga och sedan rita till den, eleverna får se halva bilden och rita den 

andra halvan eller rita det som de inte ser i bilden men som karaktärerna i bilden ser. En 

säger: ”Att eleverna fick en halv bild då får de göra den andra halvan av bilden. Det är ju 

jätteroligt att man kan jobba med bilderböcker på det sättet, man behöver inte bara använda 

dom i svenska”. En lärare läste boken Kringel (Margret Rey, 1971), som handlar om en tax 

som är mycket längre än alla andra. Eleverna fick sedan göra sina egna lässtickor, i formen av 

en tax, som ska hjälpa dem hålla sig på raden. Även andra teman nämns exempelvis att det 

går att arbeta kring gamla och nya utgåvor av samma autentiska bilderbok, genom att 

synliggöra skillnader och likheter samt att diskutera varför de ser olika ut. 

Samtliga informanter nämner att de använder bilderboken när de arbetar med olika teman. 

Alla sex tycker det är ett bra sätt att lyfta svårare ämnen som exempelvis mobbning, 

värdegrundsfrågor, sorgeprocessen och främlingsfientlighet. Ett citat som samlar samtliga 

informanters inställning är att:”… om det har hänt något kanske man ibland måste prata lite 

mer om vissa saker och då kan det vara bra att ha en bok som bearbetar genom det”. Två av 

lärarna beskriver att de upplevt att hanteringen av dessa ämnen via en bilderbok kan ge 
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eleverna distans till ämnet vilket gör att det är lättare att bearbeta. Det blir därmed inte lika 

personligt för dem. 

7.1.5. Arbete med förståelse 

Alla sex lärare tar upp olika läsförståelsestrategier som de arbetar med kring bilderböckerna. 

Fem av dessa beskriver hur de gör när de arbetar med förförståelsen. Det arbetssätt som dessa 

beskriver innebär att de innan läsning tittar på framsidan och bilderna i böckerna. Eleverna får 

då gissa vad de tror boken handlar om, genom att exempelvis titta på omslagsbilden. Detta 

arbetssätt beskrivs av en av informanterna som att hon: “…presenterade bokens framsida, 

vissa gånger tog jag bort titeln så vi bara fick se bilden och spåna. Vad kan den handla om? 

Vad kan hända? Kan vi till och med hitta på ett namn till den?”. Lärarna tar ibland eleverna 

på en bildpromenad genom bilderboken och de försöker ta reda på vad det är som händer, 

innan själva läsningen påbörjats. De beskriver också att det går att ta bort bilden helt och bara 

tala kring titeln. 

Fem av de sex informanterna pratar också om att de stannar upp i berättelsen och ställer 

frågor till texten. Frågorna kan handla om det som redan lästs eller det som eventuellt 

kommer att hända. Två informanter brukar ta upp svåra ord inför att de ska läsa en bilderbok. 

Detta är ett sätt för att inte behöva stanna lika ofta då lärarna också beskriver att stanna kan 

störa elevernas upplevelse av berättelsen. En av dessa två samt en till talar om efterarbete. 

Den ena säger att hon brukar sammanfatta och den andra berättar att hon ibland läser 

berättelser utan att visa bilderna, för att visa dem efter läsning och då se hur eleverna reagerar. 

Alla informanter tar upp att de ställer frågor till böckerna men det framkommer inte alltid när 

under arbetet som frågorna ställs. 

Samtliga lärare lyfter att bilderna är viktig för förståelsen samt att text och bild kompletterar 

varandra. Alla beskriver också att de jobbar med bilden genom att ställa frågor och diskutera. 

Exempelvis skapas förförståelse genom att samtala om bilden, genom frågor såsom; “Vad ser 

vi? Är det något vi missar? Säger bilden något annat än det vi ser?”. Lärarna analyserar även 

bilderna och lyfter bildkonstnären och dennes tankar. Två av lärarna säger också att det som 

kan vara negativt med bilden är att eleverna inte får skapa sig någon egen bild. En av dessa 

två, samt ytterligare en informant, nämner att bilden hjälper elever som inte har så mycket 

fantasi, då illustrationer kan ge inspiration till att skapa något eget. En lärare lyfter också att 

det finns olika sorters bilder till olika berättelser; dels de bilder som illustrerar texten 
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ordagrant, samt de bilder som kompletterar texten. Utifrån vilken typ av bild det handlar om 

kan läraren behöva anpassa undervisningen genom att exempelvis styra elevernas 

uppmärksamhet mot bilden. En annan lärare nämner även att bilden kan tillföra humor till 

texten när det inte riktigt stämmer överens, hon säger: “Det står att en pappa är glad men på 

bilden ser man att han inte alls är glad”, vilket hon menar är användbart att arbeta kring med 

eleverna.  

Alla informanter är eniga om att bilden hjälper eleverna att få samma utgångspunkt för 

förståelse. Det beskrivs som aktuellt om några elever inte har erfarenhet av det som sker i 

bilderboken, eller om det språkliga varierar i klassen så hjälper bilden till en bättre förståelse 

för innehållet. En informant beskriver: “Ju mer olika barn i klassen är ju viktigare är det att 

man ger de en bild så att de får samma utgångsläge sedan när de ska fundera och resonera 

och släppa fram sina egna känslor och tankar”. Tre av lärarna beskriver att de behöver vara 

medvetna om begrepp och ord som tydligt förknippas med majoritetskulturen. Exempel som 

kom upp är olika mattraditioner, begreppet cirkus och båtfärder. Dessa tre lärare är alla 

överens om att vissa elever, som inte tagit del av den kultur som beskrivs i den autentiska 

bilderboken, behöver bakgrundskunskaper kring saker som annars ses som självklart av 

majoritetskulturen. I detta arbete tar lärarna ofta hjälp av digitala hjälpmedel eller filmer. 

7.2. Lärarnas motiveringar till arbete med bilderböcker  

7.2.1. Personliga och yrkesmässiga erfarenheter  

Alla sex lärare säger att de själva har positiva personliga erfarenheter av litteratur och läsning, 

och att detta är en stor del i att de väljer att arbeta med bilderböcker i sin undervisning. 

Återkommande uttryck är exempelvis att läsning är “himla roligt” och “fantastiskt”. En 

säger: “jag läser så fruktansvärt mycket hela tiden” och en annan beskriver det som att 

arbetet till viss del bottnar i att “jag själv älskar att läsa, både för mig själv och högt”. Ett 

citat som sammanfattar samtliga informanternas inställning är: “Jag tycker också att det är 

himla roligt själv så för mig så är det bara givet”. En informant beskriver att motivationen till 

viss del kommer från en lärare som denne själv hade under lågstadietiden, hon säger: “Jag 

hade också en lärare på lågstadiet som har inspirerat mig genom att läsa med stort 

engagemang och mycket inlevelse”. Ytterligare en informant nämner också positiva 

erfarenheter av att läsa bilderböcker för sina egna barn som en del av anledningen till att hon 

arbetar med dem även i undervisning.  
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Fem informanter nämner positiva yrkesmässiga erfarenheter som motiv till arbetet med 

bilderböcker. En beskriver en upplevelse av att bilderböcker öppnar upp för allt från 

koncentration och upplevelser till dialog och samtal. Två informanter beskriver också att de 

upplevt att arbete med bilderböcker ger bra möjligheter till att fånga elevgruppens 

engagemang. När frågan ställdes angående eventuella positiva eller negativa effekter kring 

bilderboken svarar en av dessa så här: “Får man med sig barnen så är det nästan bara 

positiva effekter. Det tror jag att man har ganska stora chanser att få när det är just 

bilderböcker”. En informant beskriver att hennes praktik kring bilderböcker till viss del 

kommer från den tid hon arbetade i förskoleklass, där detta enligt henne förekom mycket ofta. 

Ytterligare två erfarenheter som nämns av två olika informanter är att bilderboken är ett sätt 

att ge alla elever samma utgångsläge samt att den kan hjälpa eleven att träna sig i att skapa 

inre bilder vid läsning.  

7.2.2. Etisk legitimering - informanternas bakomliggande värderingar  

Fem av de samtliga sex informanterna motiverar sin praktik med någon typ av etisk 

legitimering. Tre av informanterna beskriver att de “vill ge” eleverna någonting genom att 

använda bilderböcker. En beskriver att hon vill ge eleverna tillträde till litteraturens alla 

världar, och att detta inledningsvis kan göras via bilderböcker. En annan beskriver att hon vill 

förmedla “det där sköna härliga med att bara få vara i en berättelse”. Tre informanter talar 

om bilderbokens vikt i relation till att få eleverna inspirerade till att läsa samt att ge dem en 

positiv upplevelse av litteratur i stort. En nämner också att vissa barn varken får eller fått 

böcker lästa för sig utanför skolan, och motiverar delvis sitt användande på så sätt då hon 

anser att det är något som alla barn bör få. Tre av lärarna motiverar också undervisningen med 

bilderböcker med att det är ett sätt, av flera olika, att nå läroplanens mål. Användandet 

motiveras också med att “eleverna ska känna till” vissa sagor och berättelser. Två lärare talar 

också om målet att eleverna ska bli läsande barn och beskriver bilderboken som en väg till 

detta mål. 

7.2.3. Överförd kunskap 

Fyra informanter nämner att arbetet med bilderböcker var, på något sätt, en del av deras 

utbildning. En av dessa fyra, nämner förutom utbildningen, en “guru” inom 

litteraturundervisning som har påverkat henne mycket. Kunskaperna från denna guru har 

informanten tillgodogjort sig efter genomförd utbildning. Samma informant beskriver att hon 
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under utbildningen fick ta del av ett stort läsprojekt, som fokuserade på användandet av 

skönlitteratur i stort, något som inspirerade henne mycket.  

En femte informant säger att användandet av bilderböcker endast var något som förespråkades 

under engelskadelen av utbildningen. Hon säger: “Bara på engelskan [talades det om 

bilderböcker], då hade vi en lärare som var väldigt passionerad för läsning och jätteduktig på 

att lyfta fram böckernas vikt.“ Endast en av informanterna nämner inte alls utbildning, eller 

någon form av överförd kunskap som en del i att denne arbetar med bilderböcker.   
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8. Diskussion 

En av de tydligast framträdande aspekterna i resultatet är att arbetet med autentiska 

bilderböcker genomsyras av samtal och lärande i grupp. Oavsett metodik så finns detta inslag 

alltid när lärarna beskriver sin praktik. Ett oförutsett fynd var att de digitala hjälpmedlen var 

någonting som lärarna kände sig beroende av för en bra och fungerande undervisning kring 

den autentiska bilderboken. De anledningar som synliggjordes kring att lärarna valt att arbeta 

med bilderböcker verkar främst kunna kopplas till deras egna personliga och yrkesmässiga 

erfarenheter. Resultatet visar också att bilden upplevs hjälpa för förståelse samt för att ge 

gemensamma referensramar. Bilderböcker skapar också en distans till svårare ämnen vilket 

gör det lättare för eleverna att kunna arbeta med dessa. 

8.1. Den individuella tolkningen och samtalet  

I resultatet beskrivs att lärarna använder sig av olika metoder för att eleverna ska reflektera 

över sin förståelse för det lästa. Metoderna syftar till att ge eleverna insikter i deras egen och 

andras tolkningar, och arbetas med både individuellt och tillsammans med andra. Att 

reflektera över det lästa är enligt lärarna viktigt och några nämner också att det är någonting 

som de själva gärna gör och behöver för att kunna förstå ett innehåll. Det verkar som att 

lärarna vill få eleverna att förstå vad de läst, ofta via olika läsförståelsestrategier, men också 

synliggöra att förståelsen kan se olika ut beroende av hur olika individer tolkat innehållet. Det 

nämns inte uttryckligen av lärarna, men genom detta går det att göra kopplingar till 

Rosenblatts transaktionella teori kring läsning (Öhman, 2015) samt Langers idéer om 

föränderliga föreställningsvärldar (Langer, 2005). Dessa olika tolkningar bearbetas enligt 

lärarna ofta tillsammans med andra i samtal. Flera lärare nämner utbyte av erfarenheter, 

åsikter och funderingar som något positivt, och många har också konkreta metoder för att 

främja stimulerande samtal. Dessa samtal, som ständigt återkommer som verktyg kring 

metoderna som beskrivs, är en tydlig indikator på närvaron av sociokulturella tankesätt i 

lärarnas arbete med bilderböcker.  

Simonsson (2004) redogör i sin rapport att bilderboken har vad hon beskriver som en social 

karaktär. Förskolebarnen samlas och tar del av dessa autentiska bilderböcker tillsammans. Att 

lärarna i de tidigare årskurserna redogör för att eleverna tycker om att samverka med varandra 

kring bilderböcker kanske därför inte är så förvånande då finns en vana. Det kan därför anses 
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vara värdefullt för förskolor att få fortsätta vara en miljö där olika sorters litteratur och 

barnens spontana förhållningsätt till den står högt i kurs. På så vis har barnen erfarenheter av 

att läsning också kan vara en social aktivitet där man kan få värdefullt utbyte av andra.  

8.2. Bilderbokens förekomst  

Samtalet nämns också som ett viktigt inslag då det handlar om att delge uppfattningar och 

erfarenheter när bilderboken behandlar ett ämne som kan vara svårt eller känslomässigt 

förankrat. Redan i förskoleåldern redogör Simonsson (2004) för att barnen kan positionera sig 

i och identifiera sig med konflikter som dessa möter via en bok. Den samlade uppfattningen 

kring detta, både från Simonssons studie samt från vårat eget resultat, verkar vara att boken 

ger en distans som kan vara värdefull när det handlar om att bearbeta svårare ämnen eller 

problem.  

I relation till detta går det att undra varför alla informanter väljer bort att arbeta med 

bilderboken i högre årskurser då innehåll av denna typ kan bli högst relevant. För varför 

skulle dessa ämnen behöva bearbetas via en bok som har större textmängd än en bilderbok? 

Den enda som nämns som kan ses som ett relevant argument är att en autentisk bilderbok 

skulle vara anpassad efter yngre barn och att äldre elever, i åk 3 eller högre, skulle ha vuxit 

ifrån dessa. Att lärarna tar hänsyn till barn och ungas erfarenheter då de väljer böcker, är 

enligt Eckeskog (2015) viktigt för att främja motivation. I frågan om bilderböcker och 

användandet i högre årskurser, kan man tänka att läraren medvetet behöver välja bok och rikta 

fokus på det i innehållet som kan motivera eleverna. Om läraren visar ett perspektiv av en 

autentisk bilderbok som är relevant för eleverna och deras utveckling så ökar chanserna för 

motivation. I intervjuerna gav en lärare exempel på att hon hört om bilderböcker som använts 

i högstadiet, med stor framgång. Där har pedagogen med all sannolikhet lyckats med detta.  

8.3. Multimodala inslag  

Att text och bild båda kommunicerar något till läsaren, och därmed hjälper eleverna till 

förståelse är någonting som alla lärare var överens om. Lärarnas uppfattning kring detta kan 

styrkas genom det resultat som Brookshire et al., (2002) och Eckeskog (2013) redovisar . 

Detta lägger ytterligare  vikt till ställningstagandet att bilden faktiskt hjälper eleverna i deras 

förståelse.  
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Ser man bilderboken genom ett multimodalt perspektiv, så syns fler delar utöver texten och 

bilden som också spelar in i tolkandet av böckerna. Frykholm (2004) skriver att olika intryck 

och upplevelser kan stimulera elevernas lärande på ett positivt sätt. Det går i linje med 

informanterna i denna studie som nämner att de använder sig av olika kroppsliga uttryck för 

att förmedla ett innehåll. Detta kan eventuellt göras både omedvetet och medvetet, då flera 

informanter visat att dessa teatrala inslag finns på rutin hos läraren. 

Ytterligare en multimodal aspekt som lärare aktivt kan välja in i sin undervisning är digitala 

hjälpmedel, vilket alla informanter också nämnt som en viktig del i deras undervisning kring 

bilderböcker. Lärarna i denna studie motiverar användandet av de digitala hjälpmedlen med 

att det är enklare att väcka elevernas intresse samt att en stor projicering av bokens bilder ökar 

möjligheterna till att noggrant granska dem. Eckeskog (2015) återkommer i sina ideér för 

undervisningen att läraren med fördel kan visa förstorade bilder (via smartboard eller 

powerpoint) på det som eleverna ska rikta sin uppmärksamhet mot. Det görs, i enighet med 

våra informanter, för att öka tillgängligheten för eleverna. Rhedin (2001) menar på att 

läsakten består i många delar. Bland annat att läsaren har en makt över berättelsen tempo och 

förlopp via en så enkel företeelse som bladvändningarna. Vissa av dessa företeelser kan 

eventuellt gå förlorade då läsningen sker digitalt, och bland annat Chambers (2011) skriver att 

den fysiska boken förmedlar något som den digitala inte kan. Några informanter är inne på att 

det finns aspekter av läsningen som går förlorade när den sker via storbild, men det positiva 

verkar ändå vara övervägande i lärarnas inställningar.  

8.4. Hänsynstagande till bildens innehåll och karaktär  

Individers tolkningar och eventuella likheter eller skillnader i dessa, har att göra med deras 

tidigare erfarenheter, kultur och ursprung att göra (Langer, 2005; Franker, 2007; Öhman, 

2015). Även bilder tolkas olika utifrån personens egna erfarenheter (Simonsson, 2004). Har 

en elev aldrig upplevt eller varit med om det som sker i handlingen eller på bilden är det svårt 

att tolka detta rätt och få en förståelse för det som händer.  

Det multimodala perspektivet tillsammans med flera av de intervjuade lärares synsätt kring 

detta kan styrka Frankers (2007) tankar kring att möjligheten att tolka bilder rätt i själva 

verket är tydligt kopplat till kulturella erfarenheter. Därmed också något som måste tas i 

beaktning vid undervisning. Detta strider mot de tankar som menar på att bilden är ett 

medium som alla oproblematiskt kan ta del av, som exempelvis Liberg (2004a) förmedlar. 
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Bara för att bilden finns där betyder det inte att den tillför något för alla. Bilden måste 

problematiseras och presenteras med en medvetenhet kring kulturella betingelser. Då alla 

informanter i denna studie beskriver att de aktivt jobbar med bilden för att ge eleverna 

förförståelse kan vi dra slutsatsen att de är medvetna om att bilden har ett kulturellt uttryck 

som behöver synliggöras. Lärarnas tankar verkar därmed stämma överens med Frankers 

(2007) uppfattningar. 

8.5. Motiv bakom praktiken   

De mönster som resultatet förmedlar är att lärare som arbetar med bilderböcker till stor del 

motiverar det med positiva  personliga och yrkesmässiga erfarenheter av att läsa 

skönlitteratur. Handal och Lauvås (1982) skriver att dessa erfarenheter ofta utgör en del av 

den praktik som lärare verkar efter, som stämmer väl överens med den iakttagelse som gjorts 

här. 

Flera lärare legitimerar också arbetet med etiska skäl, såsom att de anser att barn har rätt till 

att uppleva och känna till viss barnlitteratur. Detta resultat är i enighet med ett av de fynd 

Simonsson (2004) redogör för, vilket är att många av de medverkande pedagogerna också 

anser att tillgång till barnlitteratur är en rättighet för barnen på förskolorna. Likt Simonsson 

(2004) finner vi ingen grund till varför barnen/eleverna har rätt till det. Det är tydligt att dessa 

etiska skäl har ett starkt inflytande över den praktik lärare har, precis som Handal och Lauvås 

(1982) beskriver.   

Ingen av informanterna i denna studie beskriver den största eller viktigaste anledningen 

bakom arbetet med bilderböcker som överförda kunskaper via utbildning eller annat. Den 

informant som tydligast uttrycker att hon har fått konkreta kunskaper om bilderboken i 

undervisning beskriver att hon fått det via en “guru”. Handal och Lauvås (1982) skriver dock 

att alla dessa delar som enligt praxisteorin utgör lärarens praktik, är svåra att särskilja från 

varandra. Det är inte självklart att uppfattningarna som lärarna beskriver i själva verket 

kommer från någon form av överförd kunskap. Det är heller inte säkert att de erfarenheter de 

beskriver är helt utan påverkan av denna. Men de anledningar som lärarna uttrycker verkar ha, 

enligt vår tolkning, mer att göra med erfarenheter och värderingar att göra, än överförd 

kunskap. 



 33 

Var vänder man sig då om man upplever att de överförda kunskaperna inte riktigt innefattar 

allt som de behöver? Den informant som nämner att hon upplevt skillnader i olika bilder och 

vilken roll bilden spelar för berättelsen, beskriver det som en iakttagelse hon gjort utan grund 

i utbildning eller annat. Kanske är det just detta som vårt resultat visar på. Att om den 

verksamma läraren behöver tillföra mer till sin praktik än det som denne lärt sig på 

traditionellt sätt, så söker läraren dessa på annat håll, medvetet eller omedvetet. Kunskaperna 

kan då hämtas ur egna- och yrkesmässiga erfarenheter eller etiska förhållningssätt.  

8.6. Avslutande ord  

Vi vill kort nämna att det har varit både inspirerande och roligt att lyssna till våra informanter 

då de beskriver sin praktik och bakomliggande motiv gällande bilderboken. Alla beskriver att 

man strävar efter en stimulerande undervisning där elevaktivitet och lust står högt i kurs, 

vilket känns mycket positivt.  

När lärarna beskriver hur de arbetar med en viss metod i relation till bilderböcker, så följs 

detta ofta också av ett varför man väljer att arbeta med just den metoden och vad man vill få 

ut av det. Exempelvis nämns arbete med förförståelse som en del i att få eleverna motiverade 

att läsa, precis som Stricklin (2011) och Eckeskog (2015) menar. Lärarna har alltså ofta en idé 

om varför de väljer en metod, men de teoretiska grundantaganden metoden vilar på nämns 

inte explicit. Om dessa teorier är utgångspunkten för lärarna eller inte, har istället implicit 

tolkats ur resultatet. Då är frågan, beror denna avsaknad av teoretisk förankring på att 

metoderna är det som kan uttryckas konkret? Värderas kanske metodisk kunskap högre än 

teoretisk? Eller saknar lärarna kunskaper om de teoretiska grunder som metoderna vilar på, 

och vad beror det i sådana fall på? Lärarutbildningar tar ofta på sig jobbet att lära sina 

studenter lärandeteorier, för att ge stabil grund att stå på inför yrkesutövningen. Men kan en 

verksamhet ta på sig att göra lärarna teoretiskt kunniga medan en annan (arbetslivet) ska göra 

läraren praktiskt kunnig? Kan man separera metoder från dess teoretiska förankring på det 

sättet? Vi kan bara spekulera kring detta, och vårt antagande efter genomförd studie är att den 

autentiska bilderboken som medel i undervisning kanske skulle förekomma i större 

utsträckning om metodiken kring den synliggjordes med tydligare teoretisk grund under 

utbildningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Intervjuguide 

Inlednings/uppvärmningsfrågor  

Vilken klass jobbar du i?/ Jobbade du i?  

Hur länge har du jobbat? 

Hur länge sedan jobbade du och hur länge i klass? 

 

Start på “riktiga” intervjun 

Använder du autentiska bilderböcker i undervisningen? 

 

Om nej; 
Finns det någon speciell anledning till att du inte använder dig av bilderböcker i undervisningen?  
 
Om anledningen som ges kan “åtgärdas”, hade du velat arbeta med bilderböcker då?  
 
Om du hade arbetat med autentiska bilderböcker, hur tror du att arbetet hade sett ut då? 
 
Om arbete sker med andra typer av barnlitteratur, hur går det till?  
 
Hur ställer du dig till arbete med autentiska bilderböcker generellt?  
 
Hur tänker du kring det?  
 
Om ja:  
Kan du beskriva hur arbetet gick till under någon av gångerna som du arbetat med bilderböcker? 
 
När använder du bilderböcker? 

 Årskurs? 

 Tid på året?  

 Specifika situationer? 

 
Vad upplever du som positivt resp. negativt i arbetet med bilderböcker?  
 
Om en förälder skulle komma och ifrågasätta att du arbetar med bilderböcker i undervisning, hur hade 

du försvarat det? 
 
Varför började du arbeta med autentiska bilderböcker?/ Varifrån kommer idén att arbeta med 

autentiska bilderböcker? 
 
Förslag på stöttningsfrågor  
Kan du utveckla?  
Hur menar du nu? 
Kan du konkretisera? 
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Bilaga 2 - Mejlutskick till samtliga informanter 

Hej! 

 

Det börjar bli dags för oss att genomföra de intervjuer som är den huvudsakliga delen av vår 

datainsamling. Vår studie är tänkt att synliggöra hur praktiserande lärare använder autentiska 

bilderböcker* i sin undervisning, och varför de/ni gör som de/ni gör.  

 

Vi vill därför veta när ni har möjlighet att genomföra denna intervju? Vi uppskattar att den tar mellan 

20-40 minuter lite beroende på svar. Vi (Lisa och Emmy) är väldigt flexibla och har möjlighet i 

princip när som helst så återkom med förslag på tid och plats så snart det är möjligt.  

 

Inför intervjun vill vi be er att titta igenom gamla material eller planeringar som behandlar arbete med 

autentiska bilderböcker. Vi kommer ställa frågor främst om hur detta arbete kan se ut för er samt 

varför er praktik är som den är.  

 

Ni som får detta mejl har tackat ja till att ställa upp som respondenter oavsett hur er praktik ser ut i 

dagsläget. Gemensamt är att alla har varit  eller är verksamma klasslärare i grundskolan. För er som 

inte längre arbetar som klasslärare så bör ni veta att vi intervjuar er enbart angående er 

undervisningstid som klasslärare, inte som den befattning eller tjänst ni har i dagsläget.  

 

Alltså - återkom så snart som möjligt med förslag på tid och plats så bokar vi in det!  

 

Med vänliga hälsningar 

Lisa och Emmy  

 

Autentisk bilderbok* = Bok av begränsat omfång med text och bild som båda är viktiga för 

handlingen, ofta i något större format och är riktade mot mindre barn. Boken ska heller inte vara 

författad för specifika undervisningsyften (exempelvis böckerna om ABC-klubben). 

 

  



 39 

Bilaga 3 - Information till informanter i samband med intervjun  

Intervjun är en av sex  som genomförs som huvudsaklig datainsamling i vår studie gällande lärares 

användande av bilderböcker. De huvudsakliga frågeställningarna berör hur ditt arbete kan se ut samt 

varför det ser ut så.  

 

 Du kan när som helst avbryta intervjun eller välja att hoppa över någon fråga 

 Personliga uppgifter såsom namn eller arbetsplats kommer aldrig att nämnas i rapporten 

 Skulle någon etiskt känslig information framkomma, såsom elevnamn eller liknande, kommer 

detta strykas  

 Det som framkommer under intervjun kommer enbart användas för forskningsändamål i 

denna studie 

 Om du önskar får du läsa igenom rapporten innan den skickas in  

 

Förtydligande: Intervjun avser endast arbete med autentiska bilderböcker*  

 

Autentisk bilderbok* = Bok av begränsat omfång med text och bild som båda är viktiga för 

handlingen, ofta i något större format och är riktade mot mindre barn. Boken ska heller inte vara 

författad för specifika undervisningsyften (exempelvis böckerna om ABC-klubben). 

 

 


