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SAMMANFATTNING 

 

I denna uppsats har vi utvärderat Give me five, som är ett länsövergripande samarbetsprojekt 

mellan förskola och bibliotek. Projektet är en läsfrämjande insats, initierat av Länsbiblioteket 

i Västerbotten och finansierat av Kulturrådet, där den moderna bilderboken används som ett 

pedagogiskt redskap för att nå femåringar och vuxna i deras närhet.   

 

Vi har i uppsatsen fokuserat på projektarbetet som pågått i Umeåområdet under åren 2011-

2012, utifrån förskollärarnas perspektiv. Genom kvalitativa intervjuer på sex förskolor har vi 

besvarat våra frågeställningar som handlar om hur förskollärarna har upplevt att arbeta med 

projektet, hur väl arbetet överensstämmer med projektmålen, vilken betydelse 

projektorganisationen haft för arbetet samt hur det fortsatta arbetet med projektet kan 

utvecklas. Bedömningskriterierna är förskollärarnas subjektiva uppfattningar av det faktiska 

projektarbetet gentemot de uppställda projektmålen. 

 

Utifrån intervjuerna och det teoretiska ramverk vi studerat har vi kommit fram till våra 

slutsatser. Förskollärarna tycker att det har varit positivt att arbeta med projektet eftersom att 

de tillsammans med barnen har varit fria att styra över det kreativa arbete som utförts och 

även fått ta del av olika kulturella aktiviteter. Förskollärarna har dock ej varit medvetna om de 

skrivna projektmålen, utan arbetat utifrån de muntliga direktiv som givits samt förskolans 

läroplansmål. Projektorganisatoriska utvecklingsmöjligheter finns; genom att förankra och 

förtydliga projektbeskrivningen, utveckla samarbetet mellan förskollärare, bibliotekarier och 

kulturpedagoger samt erbjuda fler fortbildningstillfällen leds förskollärarnas arbete framåt. På 

detta sätt kan de också bli ännu bättre vägvisare till kulturen för barnen i förskolan. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: bilderböcker, förskola, förskollärare, bibliotek, bibliotekarier, samarbetsprojekt, 

konst, pedagogiskt verktyg 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

 

I den här uppsatsen ska vi utvärdera ett biblioteks- och förskoleprojekt som heter Give me 

five. Ungefär vart femte år genomför Länsbiblioteket biblioteks- och förskoleprojekt i 

Västerbottens län. Projektet Give me five är finansierat av Kulturrådet och är ett läsfrämjande 

bok- och berättarprojekt med femåringar i fokus i samverkan mellan bibliotek och förskola. 

Detta fann vi mycket intressant eftersom vi båda har en pedagogisk bakgrund och därför valde 

vi också att utvärdera projektet utifrån ett förskoleperspektiv.  

 

Projektet Give me five kom till utifrån en samhällsdebatt kring ”den farliga och oroande” 

bilderboken
1
 som skapades genom att det uppkom två läger bland författare, förläggare och 

föräldrar. Den ena gruppen tyckte att barnböckerna ska vara snälla och pedagogiska medan 

den andra gruppen tyckte att barnböckerna ska vara ocensurerade och skildra verkligheten 

som den är, där den konstnärliga friheten får råda. Denna debatt resulterade i att 

projektledningen insåg nödvändigheten att öka kunskapen om bilderbokens unika funktion 

som konstnärlig upplevelse och pedagogiskt redskap.  

 

Projektet har genomförts mellan åren 2010 och 2012 och har vänt sig till barnomsorgens 

femåringar och deras vuxna i Västerbottens län. Det finns även en gemensam blogg där alla 

medverkande kan lägga ut text och bilder på det löpande arbetet samt läsa om projektet för 

idéer och inspiration.
2
 De övergripande målen som finns att läsa i projektplanen

3
 är: 

 

 Att utforska bilderbokens möjligheter till djup beröring och gränsöverskridande på 

olika plan.  

 Att stimulera barns alla sinnen genom läsning och användningen av de nydanande 

bilderböckerna.  

 Att inspirera viktiga vuxna att samarbeta kring ett vidgat användande av bilderboken.  

 Att använda och försvara de bilderböcker som skildrar barns inre och yttre världar.  

 Att söka och finna de magiska ögonblick då konsten gör att man skälver inombords, 

de ögonblick då allt stämmer. 

 

                                                 
1
 http://www.barnensbokklubb.se/artiklar-intervjuer?p=12489 (Hämtad den 26 november 2012) 

2
 http://gemigfem.wordpress.com/ (Hämtad den 30 oktober 2012) 

3
 http://gemigfem.wordpress.com/about/  (Hämtad den 7 november 2012) 
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I projektplanens syfte står det att:  

Barnen inom förskoleklasserna i Västerbottens län och deras vuxna får uppleva spännande, 

farliga, roliga och nydanande bilderböcker och utveckla nya färdigheter och uttryckssätt genom 

ett intensivt kulturpedagogiskt arbete där bibliotekarie- och förskolekompetens möts. 
Bilderbokens unika funktion som konstnärligt, inspirerande och livskvalitetshöjande upplevelse 

och pedagogiskt redskap är central. Att använda och försvara de bilderböcker som skildrar barns 

inre och yttre världar och därför berör, är livsviktigt.
4
 

 

I metodavsnittet i projektplanen står det skrivet om hur man ska genomföra arbetet. 

Exempelvis ska barnen och den vuxna målgruppen tillsammans välja ett antal bilderböcker 

som upplevs spännande och lockande att arbeta med. De vuxna kan göra planer för hur man 

kan tänkas jobba med böckerna men barnens frågor och funderingar ska styra. I det 

pedagogiska arbetet ska man även ta hjälp av dramapedagoger, kulturpedagoger, filmvetare 

och musiker. Slutligen står det också att man via internationella kontakter ska utbyta 

erfarenheter och utveckla nya arbetsmetoder. 

 

Projektet är länsövergripande och har pågått i tolv av femton kommuner. Det bygger på varje 

kommuns förutsättningar och behov vilket innebär att det praktiska arbetet på förskolorna har 

sett olika ut. Länsövergripande fortbildningsdagar har genomförts: Roligt eller farligt? med 

Anna-Clara Tidholm och Ulla Rhedin i september 2010,  idé- och inspirationsmöte i samband 

med de årligen återkommande barnbibliotekariedagarna i januari 2011, Fiona Moodie om 

bilderboken i Sydafrika i Umeå i mars 2011, Agneta Edwards och Anna Bengtsson i Umeå i 

maj 2011 samt kreativa inspirationsdagar med den italienska konstnären och 

bilderboksskaparen Agnese Baruzzi i Lycksele, Umeå och Skellefteå i oktober 2011.
5
 

 

1.1 Utvärderingens disposition 

 

Den här utvärderingen är organiserad enligt följande: I kapitel 1 beskriver vi bakgrunden till 

projekt Give me five. Därefter, i kapitel 2, beskriver vi syftet med utvärderingen samt våra 

frågeställningar. I kapitel tre går vi igenom den metod vi använt oss av, de avgränsningar och 

urval vi gjort samt hur vi genomfört vår utvärdering. I kapitel fyra går vi igenom det 

teoretiska ramverk och den tidigare forskning vi stödjer oss på. I kapitel fem redovisar vi 

resultatet av vår datainsamling och i kapitel sex gör vi en analys av insamlad data och för en 

diskussion om vad vi kommit fram till. I kapitel sex följer sedan de slutsatser vi kommit fram 

till, för att till sist avslutas med rekommendationer för utvecklingspotentialen av projektet. 

                                                 
4
 http://gemigfem.wordpress.com/about/ (Hämtad den 6 januari 2013) 

5
 http://gemigfem.files.wordpress.com/2011/05/ansokan_kur_2011_5268.pdf (Hämtad den 5 januari 2013) 
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1.2 Syfte och metod 

 

Syftet med vår utvärdering är att försöka ge en övergripande bild av hur projektarbetet 

organiserats och genomförts under åren 2011-2012 och hur det uppfattats av projektdeltagarna 

utifrån ett förskoleperspektiv. Fokus kommer att ligga på förskollärarna, hur de upplevt 

arbetet och vilka lärdomar de har dragit under de år som projektet varit igång. Det viktigaste 

är att lyfta frågan hur de upplevt arbetet med barnen, bibliotekarierna och projektledningen. 

Vi kommer även att försöka ta reda på hur själva projektorganisationen har påverkat 

förskollärarnas arbete och om detta arbete nått målsättningen med projektet. Detta för att ge 

en sammanställande bild av projektarbetet och i förlängningen kunna påvisa 

rekommendationer för hur arbetet ska utvecklas framåt utifrån ett förskoleperspektiv. 

Förskollärarnas subjektiva uppfattningar samt det teoretiska ramverk vi studerat blir 

normgivande för våra rekommendationer inför framtida projektarbeten.
6
  

 

Mot bakgrund av detta har utvärderingsarbetet sökt svar på följande övergripande 

frågeställningar: 

 Hur har förskollärarna upplevt att arbeta med projektet? 

 Hur överensstämmer förskollärarnas arbete med projektmålen? 

 Vilken betydelse har projektorganisationen haft för förskollärarnas arbete? 

 Hur kan det fortsatta arbetet med projektet utvecklas? 

 

Vi har genomfört en mål- och intressentutvärdering
7
 där vi använt oss av kvalitativa 

utvärderingsmetoder för att undersöka projektets genomförandeprocess. Vårt primära intresse 

har varit att fokusera på det praktiska arbete som gjorts på förskolorna. Detta för att kunna ge 

en bild av projektarbetet med Give me five som pågått i Umeåområdet. Denna utvärdering är 

både summativ och formativ
8
 eftersom vi utvärderar de första årens projektperiod, men 

samtidigt kan påverka framåt, då vi vet att projektet har tilldelats nya anslag för ett fortsatt 

arbete.  

 

                                                 
6
 Karlsson, Ove (1999) Utvärdering – mer än en metod. En översikt. En serie kunskapsöversikter från Svenska 

Kommunförbundet Nr.3, Stockholm, Svenska Kommunförbundet. s. 47-48 
7
 Ibid. s. 17 

8
 Ibid. s. 33-34 
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Enligt Karlsson
9
 är det centrala i en utvärdering bedömningen. Han menar att i en utvärdering 

utgår man från att det finns någon form av referenspunkt att ta fasta på vid bedömning. 

Bedömningskriterierna för vår utvärdering är respondentgruppens (förskollärarnas) svar på 

våra intervjufrågor, det vill säga förskollärarnas subjektiva bedömningar och uppfattningar av 

det faktiska projektarbetet gentemot de uppställda projektmålen.
10

 

 

Den avgränsning vi har valt att göra är att fokusera på enbart förskollärarna och deras syn på 

projektet Give me five. Storleken på hela projektet i kombination med tids- och 

utrymmesaspekten av vår utvärdering gjorde att vi valde att begränsa oss till enbart Umeå 

kommun, där flera förskolor medverkade. De bibliotek som deltog i projektet var; 

Stadsbiblioteket, Ersboda, Grubbe, Umedalen/Västangård, Ålidhem och Holmsund/Obbola.  

Eftersom att ytterligare en utvärdering
11

 har gjorts av projektet i Skellefteå där fokus ligger på 

bibliotekarierna kompletterar våra utvärderingar varandra.  

 

1.3 Genomförande 

 

Initialt tog vi kontakt med bibliotekskonsulenten på Länsbiblioteket eftersom vi visste att de 

arbetar med biblioteksfrågor i projektform. Under en telefonintervju fick vi en presentation av 

de projekt som genomförts av Länsbiblioteket och fastnade då för projektet Give me five. Vid 

ett senare introducerande intervjutillfälle fick vi en mer övergripande bild av bakgrunden till 

projektet. Vi bestämde då att fokus skulle ligga på förskollärarna och deras upplevelser av 

projektet. Vi tog kontakt med alla de sex biblioteken för att få reda på vilka förskolor som 

medverkade. Utifrån detta kontaktade vi en förskola per bibliotek. Efter att vi var färdiga med 

intervjuguiden besökte vi förskolorna och intervjuade berörd personal som arbetat med 

projektet. På detta sätt anser vi att vi fått en bra överblick av det projektarbete som pågått i 

Umeåområdet. 

 

För att förtydliga resultatdelen av vår uppsats vill vi påpeka tre saker. Det första är att 

förskolorna har arbetat med olika böcker i sina biblioteksområden. De fyra första förskolorna 

har arbetat med boken Kurt och Kio vill ha koja
12

, den femte förskolan har arbetat med Astons 

                                                 
9
 Karlsson, Ove (1999) s. 42 

10
 Ibid. s. 42 

11
 Bejerstrand, Linda (2013) När kreativiteten blommar och sinnena är med - en kvalitativ utvärdering av 

projektet Give me five/Sagostafetten i Skellefteå kommun, C-uppsats 
12

 Adbåge, Lisen (2009) Kurt och Kio vill ha koja. Bonnier Carlsen 
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stenar
13

 medan man på den sjätte förskolan hade arbetat med boken Mamy Wata och 

monstret.
14

 Även om de arbetat med olika böcker ser vi ingen nackdel med detta eftersom vårt 

fokus ligger på förskollärarnas upplevelse av att arbeta i projektet Give me five.  Det andra vi 

vill påpeka är att vi intervjuade två förskollärare vid en förskola samtidigt. Detta var inte 

planerat från vår sida, men väl på plats fick de tillsammans berätta om sina upplevelser från 

två olika avdelningar. Eftersom vi gärna ville få en bredd på förskollärarnas upplevelse av 

projektet beslöt vi att genomföra intervjun på detta sätt. Det tredje påpekandet är att vi vid en 

förskola intervjuade en barnskötare som arbetat tillsammans med en förskollärare på sin 

förskola. Vi anser inte att utbildningsnivån har någon avgörande faktor för besvarandet av 

våra intervjufrågor. I utvärderingen benämner vi alla som förskollärare. 

 

Vi har alltså genomfört sex intervjuer med förskollärarna. Vid varje intervjutillfälle deltog vi 

båda och varje intervju tog cirka 35-45 minuter. Vi gjorde en intervjuguide
15

 med frågor som 

skulle hjälpa till att besvara våra frågeställningar och som skulle ge oss en röd tråd att följa. 

Vi började med ett par mer direkta intervjufrågor som handlade om hur många vuxna och 

barn som deltagit i projektet mellan åren 2011-2012 för att få igång samtalet och föra in 

respondenten i intervjusituationen. Sedan gick vi över till djupare frågor som berörde 

projektmålen och projektorganisationen för att få en bild av hur förskollärarna upplevt detta. 

Vidare gick vi in på de frågor som berörde upplevelser av själva projektarbetet. 

Avslutningsvis ställdes frågor som handlade om vilka lärdomar som dragits av 

projektdeltagandet och hur en eventuell utveckling av projektet skulle kunna se ut. På detta 

sätt anser vi att vår intervjuguide var såväl tematisk som dynamisk, vilket Kvale
16

 i sin bok 

Den kvalitativa forskningsintervjun understrukit som viktigt. Med tematiskt menas att det 

finns hög relevans till forskningsämnet och med dynamiskt menas att man tar hänsyn till det 

mellanmänskliga samspelet mellan intervjuaren och respondenten. 

 

Intervjuerna var semistrukturerade eftersom vi hade en uppsättning ämnesbestämda frågor där 

vi var beredda på att variera frågornas ordningsföljd samt lägga till eventuella följdfrågor vid 

oklara svar.
17

 Alla intervjuer spelades in på diktafon. Vid bearbetningen av data 

transkriberade vi intervjuerna för att sedan lyfta ut det som kändes väsentligt och göra en 

                                                 
13

 Geffenblad, Lotta (2005) Astons stenar. Bonnier Carlsen  
14

 Tadjo, Véronique (2008) Mamy Wata och monstret. Trasten  
15

 se Bilaga 1 
16

 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s. 121 
17

 Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. (2 uppl.) Malm: Liber, s. 206 
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sammanställning för att kunna besvara våra frågeställningar. Utifrån resultatet gjorde vi en 

kvalitativ analys på de delar som vi tyckte var mest väsentliga för att komma fram till våra råd 

och rekommendationer. I vår kvalitativa analys tar vi fasta på projektdeltagarnas synpunkter, 

upplevelser och åsikter för att utifrån detta kunna besvara våra frågeställningar.
18

 Genom att 

genomföra utvärderingen på detta sätt anser vi att vi har fått den mest sammanställande bild vi 

kan få vilket också stöds av Weiss som skriver:  

 

Qualitative evaluators aim to look at the program holistically, seeing each aspect in the context 

of the whole situation. They are concerned about the influence of the social context. They try to 

understand prior history as it influences current events. Their emphasis is dynamic, trying to 

gain a sense of development, movement and change.
19

 

 

Vi har även tagit del av skriftlig information och dokumentation, exempelvis projektplanen 

och bidragsansökan till Kulturrådet via Give me fives hemsida. Detta för att få en bild av 

projektets grundtanke och hur det utvecklats från starten fram tills nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Weiss, Carol (1998) Evaluation: methods for studying programs and policies (2 uppl.), Prentice Hall, Upper 

Saddle River, N.J. 
19

 Ibid. s. 284 
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2. TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

Under denna rubrik kommer vi att ta upp det teoretiska ramverk som ligger till grund för vår 

utvärdering. Vi presenterar här litteraturens grundtankar och kommer sedan i vår analys och 

diskussion att förklara teorierna djupare och koppla dessa till resultatet. Vi har valt att 

redogöra det teoretiska ramverket ämnesindelat utifrån de områden vi ansett oss behöva 

studera närmare. Dessa områden är bilderboken, projektorganisation samt utvärderingar 

gjorda av tidigare samverkansprojekt mellan förskola och bibliotek.  

 

2.1 Forskning om bilderböcker 

 

Eftersom projektets huvudinnehåll handlar om bilderboken och dess unika funktion som 

konstnärligt och pedagogiskt redskap, har vi utgått ifrån Agneta Edwards bok Bilderbokens 

mångfald och möjligheter.
20

 Detta är en teoretisk och praktisk handbok som vänder sig till 

pedagoger i förskolan och visar olika möjligheter att använda bilderboken som litteratur, 

konst, pedagogiskt redskap och läsupplevelse i den pedagogiska verksamheten. I boken finns 

ansatsen att inspirera och medvetandegöra pedagoger på förskolan genom litteraturteoretisk 

baskunskap som vävs samman med kunskap om den praktiska användningen
21

. Vi kommer att 

lägga mest fokus på det avsnitt där Edwards beskriver hur man kan arbeta praktiskt med 

bilderboken, exempelvis hur den är uppbyggd, vilken roll illustratören spelar samt hur man 

läser och tolkar bilder.
22

 Detta för att vi ska kunna analysera själva arbetet som gjorts inom 

projektet samt den fortbildning som erbjudits.  

 

Ulla Rhedin presenterar i sin bok Bilderboken: på väg mot en teori
23

 flertalet infallsvinklar på 

bilderboksanalys. Rhedin definierar konceptet bilderboken, ger en uppfattning om 

bilderboken som konstform, tar upp bilderbokens historia samt analyserar några 

bilderbokskoncept i sin bok. Vi kommer enbart att fokusera på bilderboksmediet i del tre där 

hon tar upp bland annat problematisering av bilderboksläsandet, behandlar bilderboksbildens 

natur samt bilderbokens uttrycks- och tolkningsmöjligheter.
24

 Denna bok anser vi vara en 

                                                 
20

 Edwards, Agneta (2008) Bilderbokens mångfald och möjligheter. Stockholm: Natur och kultur  
21

 Ibid. s.4, baksidan 
22

 Ibid. s. 65 
23

 Rhedin, Ulla (2001) Bilderboken: på väg mot en teori. Stockholm: Alfabeta  
24

 Ibid. s.129- 145, 208 
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viktig del av vårt teoretiska ramverk eftersom den tar upp delar som handlar om att bli 

medveten om bilderbokens uttrycksformer och möjligheter på ett litteraturteoretiskt plan. 

 

Vi kommer även att använda oss av Rhedins uppföljare Bilderbokens hemligheter
25

 och där 

koncentrera oss på den delen som heter Utkast till en teoretisk belysning av den nya 

bilderboken.
26

 Denna del av boken tar upp begrepp som nyskapande och gränsöverskridande
27

 

när hon teoretiskt försöker belysa den nya expressiva bilderbokens funktion. Detta kommer vi 

att använda oss av vid analysen av projektarbetet och projektorganisationen utifrån 

perspektivet på de nydanande/moderna bilderböckerna, vilket står angivet i projektplanens 

syfte.  

  

2.2 Teorier om projektorganisation 

 

Den andra delen av litteraturstudien handlar om projektorganisation. Vi har tagit hjälp av 

litteratur som berör projektledning och projektarbete för att hitta lämpliga teorier som kan 

vara ett stöd i vår analys och våra rekommendationer. En av våra frågeställningar är huruvida 

förskollärarnas arbete överensstämmer mot projektmålen. Därför anser vi att det är av intresse 

att ta reda på hur man inom projektorganisationen kan tänka kring ett projekts målformulering 

och målförankring.  

 

Här utgår vi från Sven Eklunds bok Arbeta i projekt – individen, gruppen, ledaren
28

 som 

handlar om projekt som arbetsform samt projektarbetets process och innehåll. Vi fokuserar på 

det i bokens innehåll som koncentrerar sig på just målarbete. Eklund diskuterar i boken vikten 

av ett noggrant arbete kring planeringen av ett projekt. Han anser att det är viktigt för 

projektdeltagarna att ha klara och tydliga mål för att nå en gemensam syn inom projektet och 

på så sätt uppnå ett lyckat resultat.  

 

Som motvikt till Eklunds bok tar vi även med Jesper Blombergs bok, Projektorganisationen – 

kritiska analyser av projektprat och praktik.
29

 Blomberg anser att hans uppgift som 

organisationsteoretiker är ”att kritiskt granska, säga emot och problematisera rådande 

                                                 
25

 Rhedin, Ulla (2004) Bilderbokens hemligheter. Stockholm: Alfabeta/Anamma 2004. 
26

 Ibid. s. 154-168 
27

 Ibid. s.156-158 
28

 Eklund, Sven (2011) Arbeta i projekt – individen, gruppen, ledaren. Lund: Studentlitteratur  
29

 Blomberg, Jesper (2003) Projektorganisationen – kritiska analyser av projektprat och praktik. Malmö: Liber 
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organisations- och ledarskapstrender”.
30

 Han försöker hålla sina diskussioner på såväl ett 

teoretiskt som ett mer praktiskt plan. Blombergs teori är att det finns en diskrepans mellan 

projektdiskursen, det vill säga det om projektet nedskrivna och uttalade, och det faktiska 

basförhållandet, det vill säga hur arbetet i verkligheten går till, och fastställer att målarbetet 

bör utformas på ett sätt som gagnar båda sidor. 

 

En reflektion vi gör är att dessa projektorganisationsböcker behandlar teorier kring fristående 

projekt, och inte projekt inom en befintlig verksamhet, vilket projektet Give me five är.  

Författarna för dock intressanta resonemang om målarbetets betydelse, även om de i vissa fall 

kommer fram till helt skilda slutsatser. Vi anser att det finns goda synpunkter och användbara 

element i de båda böckernas resonemang som vi vill ta in i vår analys.  

 

2.3 Tidigare samverkansprojekt mellan bibliotek och förskola 

 

Eftersom vi valde att fokusera mycket på det praktiska arbetet kring projektet Give me five 

kände vi att vi ville få mer kunskap om samarbete mellan förskola och bibliotek. I 

bidragsansökan till Kulturrådet skrivs att kompetens och erfarenheter från tidigare 

samarbetsprojekt används i den löpande verksamheten och i utvecklingsarbetet. Här nämns 

bland annat det nationella projektet Leka Språka Lära (LSL)
31

 som pågick under flera år, från 

2002 och framåt, även i Umeåområdet. LSL var ett projekt med fokus på barns 

språkutveckling och ett fördjupat samarbete mellan förskola och bibliotek. Arbetssättet 

centrerades kring litteratur, berättande, lek, drama, bild, musik och lärande. Vi kan se 

kopplingar mellan Give me five och LSL efersom de båda är läsfrämjande projekt men i LSL 

har man fokuserat på det pedagogiska arbetet med språkutvecklingen hos barnen genom ett 

fördjupat arbete med pedagoger och bibliotekarier. I Give me five är syftet att samarbeta kring 

den moderna bilderboken och utforska bilderbokens unika funktion som konstnärligt och 

pedagogiskt redskap genom ett intensivt kulturpedagogiskt samarbete. 

 

Vi kommer att titta på stödmaterialet som Myndigheten för skolutveckling har gett ut rörande 

LSL.
32

 Detta för att dra slutsatser kring samarbetet mellan bibliotek och förskola samt den 

gjorda projektplaneringen av Give me five. Vi vill undersöka vilka kopplingar vi kan dra 

                                                 
30
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31

 Myndigheten för skolutveckling (2004) LekaSpråkaLära – lärande lek om språk i förskola och bibliotek 
32
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mellan LSL och Give me five, mestadels vad gäller samarbetet mellan biblioteken och 

förskolorna samt vad gäller projektplaneringen. Vi kommer att ta fasta på fortbildningen inom 

projektet LSL, som man här benämner ”lärgångar”.
33

 Lärandeutvecklingen ses här som en 

process med en egen aktiv insats som förutsättning, därav namnet ”lärgångar”. Förskollärare 

och bibliotekarier från de deltagande kommunerna träffades en gång i halvåret. På dessa 

kompetensutvecklande träffar ingick föreläsningar, workshops och reflekterande samtal. 

Mellan de kompetensutvecklande träffarna pågick ett ständigt utvecklingsarbete mellan 

förskollärare och bibliotekarier.
34
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3. RESULTAT 

 

Här presenteras resultatet i en tematisk följd utifrån vår intervjuguide. De temaindelningar vi 

har gjort är: projektdeltagande, förskollärarnas syn på projektets mål, förskollärarnas syn på 

projektets syfte, förskollärarnas syn på och upplevelse av projektet samt förskollärarnas 

tankar om hur det fortsatta projektarbetet bör se ut.  

 

3.1 Projektdeltagande 

 

Till att börja med frågade vi om hur många barn och vuxna som arbetat med projektet på 

förskolorna. En förskollärare menade att det var svårt att sammanfatta frågan eftersom de har 

varit många som jobbat med projektet men varit involverade på olika sätt och att personal- 

och barngrupperna inte heller varit statiska. Detta berodde exempelvis på att personal som 

börjat arbeta av olika anledningar inte kunnat fortsätta och att man ibland även har tagit in 

barn från andra yngre åldersgrupper i arbetet eller i olika aktiviteter som ansetts vara 

passande. För att ändå ge en ungefärlig bild av hur det sett ut kan vi konstatera att mellan två 

och sex förskollärare per förskola har arbetat samtidigt med projektet, och att barngrupperna 

har bestått av mellan 10-20 femåringar. Det visade sig att de förskollärare som deltagit i 

projektet hade börjat arbeta praktiskt vid förskolorna vid olika tidpunkter. Några hade kommit 

igång med arbetet redan på höstterminen medan andra kom igång först på vårterminen. Vi 

ställde även frågan hur ofta de hade jobbat med projektet på förskolorna och svaren vi fick 

visade på att det arbetats cirka en till två gånger per vecka samt mer eller mindre intensivt 

vissa perioder. Arbetet avslutades för alla med gemensamma sagofester. 

 

3.2 Förskollärarnas syn på projektets mål 

 

Angående projektmålen frågade vi hur förskollärarna upplevde målen, hur de delgavs målen 

och om något hade kunnat göras annorlunda. De flesta var nöjda med informationen om 

projektet och samarbetet med bibliotekarien, men de hade ingen klar bild av projektmålen. De 

flesta var tveksamma till om de hade tagit del av några skriftliga mål, men de trodde att de 

kunde ha kommit ut med inbjudan via utskick vid projektets början. Då förskollärarna inte 

visste vilka målen var så visade vi projektmålen för dem eftersom vi ville veta hur väl arbetet 

hade överensstämt mot målen. En av förskollärarna uttrycker detta enligt följande:  
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Inget jag har reflekterat över att jag vill veta vad målen egentligen var, vi gör ju mål här också 

utifrån vad vi vill att det här ska leda till. 

 

 

För vissa var projektmålen alltså inte heller viktiga. Det fanns en uppfattning om att de 

övergripande projektmålen bland annat handlade om att öka läslusten och att barn i 

femårsåldern som deltog i projektet skulle få möta samma bok. Några sade att projektmålen 

var tydliga och fint formulerade, men de lade inte så stor vikt vid målen eftersom de har sina 

egna mål att sträva mot på förskolorna och att man kan anpassa arbetet efter läroplansmålen.  

En förskollärare nämnde att det skulle ha varit bra att bli påmind om målen under vägen, 

eftersom projektet introducerades ganska snabbt och sedan tog arbetet vid på förskolan. 

 

På frågan om projektmålen haft någon inverkan på det arbete som gjorts svarar en 

förskollärare att arbetet föll in under projektmålen eftersom att barnen fick tiden, gjorde sagan 

på många sätt, lekte spontant och att boken blev belyst på många vis. En annan förskollärare 

tyckte inte alls att målen haft någon inverkan på arbetet som gjorts. Ett par andra svarade att 

arbetet mer hade fallit in under läroplansmålen, men att projektmålen kunde appliceras även 

där. Vår uppfattning är att ingen av de vi intervjuat har arbetat efter de skrivna projektmålen 

utan använt läroplansmålen som styrdokument för det projektarbete som gjorts. 

 

På frågan om det uppstått några magiska ögonblick under projektets gång hade förskollärarna 

många olika exempel på detta. Följande citat tycker vi sammanfattar känslan hos många av 

förskollärarna:  

 

Det var mycket magi i det här. Jag känner det själv. Vi hade så himla roligt tillsammans med 

barnen… Ibland blir det bara så lyckat! 

 

En förskollärare tyckte att det var i samtalen med barnen som de magiska ögonblicken 

uppstod. En annan tyckte att de magiska ögonblicken uppkom när hon märkte att boken gick 

hem hos barnen:  

 

Jag tyckte mycket om boken själv när jag läste den först. Sen märkte jag att boken gick rätt in 

hos barnen när jag läste den första gången. Och det höll i sig… Barnen blev lika förälskade i 

boken och i samma saker i boken på något vis. 
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En annan förskollärare berättar om det hon ansåg vara magiskt och det var när barnen fick 

möta författaren på Gammlia och veta hur hon tänkte när hon skrev boken Kurt och Kio vill 

ha koja:  

Ett barn var helt saligt efter det mötet! Han fick verkligen upp ögonen för författarens arbete!  

 

En tredje tyckte att festen var fantastisk och jättebra och att detta var det magiska med 

projektet:  

Då kröntes alltihop den dagen!  

 

De resterande förskollärarna kunde inte komma på några magiska ögonblick som uppstått 

under arbetets gång. Detta sammantaget med de ovanstående svaren angående begreppet 

magiska ögonblick visar vilken stor tolkningsvariation som kan skapas när man använder ett 

sådant abstrakt begrepp som ett projektmål.  

 

 

3.3 Förskollärarnas syn på projektets syfte  

 

Vi frågade vad förskollärarna ansåg vara nydanande med den valda boken. På den frågan var 

de flesta till en början lite osäkra på vad ordet nydanande egentligen stod för och om boken 

skulle kunna klassas som nydanande. Efter en stunds resonerande med sig själva kom de 

förskollärare som läst Kurt och Kio vill ha koja fram till att boken kändes modern och speglar 

den här tiden eftersom den skildrar klasskillnader, samhällsproblem och genusfrågor. 

Klasskillnader beskrivs genom att några bor i villor, andra i lägenheter och någon i en låda. 

Eftersom man inte tydligt kan se vilket kön karaktärerna i boken är av, är den intressant att 

jobba med utifrån ett genusperspektiv. Boken är speciell i sitt bildspråk, den är väldigt naiv 

och skriven på barns villkor. En av förskollärarna konstaterar att det inte är någon 

”sjuttiotalspekpinnebok”, vilket vi tolkar som att den är modern och inte full av moraliska 

budskap. På de förskolor där man jobbat med andra böcker än Kurt och Kio vill ha koja är 

man osäker på om böckerna de arbetat med går att beskriva som nydanande.  

 

När vi ställer frågan om arbetet har varit gränsöverskridande exempelvis vad gäller innehåll, 

känslor och kulturer reagerar många till en början på ordet gränsöverskridande eftersom de 

tvekar över ordets innebörd. Efter att ha funderat en stund kom några fram till att boken kan 

vara gränsöverskridande om man ser till hur man har jobbat med boken, det vill säga alla 

olika aktiviteter man har genomfört med barnen, exempelvis målat, byggt kojor, skapat med 
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olika tekniker och spelat teater. Man kunde också se boken som gränsöverskridande utifrån 

innehållet, exempelvis genusperspektivet och olika levnadsförhållanden som finns i samhället. 

En som arbetat med en annan bok svarade att hon inte tyckte att boken var 

gränsöverskridande, men hon menade på att barnen var duktiga på att skilja mellan saga och 

verklighet.  

 

När vi frågade förskollärarna om hur de arbetat med bilderboken som konstupplevelse fick vi 

många exempel på vad som gjorts. Bland annat hade de målat, gjort olika mönster och former, 

skapat med olika tekniker och material och byggt olika miljöer och kojor. De hade lekt sagor, 

spelat teater och sett teater. Man hade även pratat om bilderna i böckerna och pratat om vad 

de såg i bilderna och använt detta som inspirationskälla när de sedan skapat. En av 

förskollärarna uttryckte detta om barnens arbete:  

 

Det är ganska stort att de inte blir låsta av det de ser, utan det var bara inspiration. 

 

En annan tyckte att det var svårt att svara på frågan om hur de hade jobbat med boken som 

konstupplevelse. Hennes reflektion var att trots att det fanns fina bilder och färger i boken var 

det inget de pratat om eftersom fokus låg på bokens innehåll. Trots detta framgick det ändå att 

de hade använt bilderna som inspiration i samband med det kreativa arbetet de gjort. Vi kan 

därför konstatera att den konstnärliga funktion som bilderboken haft mestadels varit som 

inspirationskälla till barnens skapande arbete.  

 

Vi ställde även frågan hur det kulturpedagogiska arbetet sett ut och om de tagit hjälp av 

exempelvis dramapedagoger, kulturpedagoger, filmvetare och musiker. Ingen av de 

intervjuade hade använt sig av sådan extern hjälp i arbetet på förskolan, men däremot fanns 

sådana inslag på avslutningsfesterna. Några hade också besökt Hamnmagasinet där barnen 

fick se teater och efteråt leka teatern med hjälp av dramapedagog. Några förskollärare 

önskade att det hade funnits fler sådana inslag i det direkta projektarbetet på förskolan. 

Utifrån dessa svar anser vi att det kulturpedagogiska arbete som nämns i projektplanens syfte 

inte har varit så intensivt som det var tänkt. 

 

Vi frågade vilka nya färdigheter och uttryckssätt som har utvecklats hos både barn och vuxna. 

Svaren vi fick visade att nya färdigheter har växt fram under projektets gång, dock hade 

förskollärarna svårt att sätta fingret på vad projektet gett mer konkret. Detta eftersom både 
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barn och vuxna hela tiden lär sig nya saker och det är svårt att veta vad som har lett till vad. 

Många påpekade att fördelen med detta projekt var att det inte var så styrt innehållsmässigt. 

Barnen fick möjlighet att påverka hur arbetet skulle utformas. Det mest framträdande var att 

barnen fick träna sig i fördjupning och att de blev modigare och mer självständiga i olika 

skapande aktiviteter samt att projektet svetsat samman barnen.  

 

3.4 Förskollärarnas syn på och upplevelse av projektet 

 

På frågan om förskollärarna deltagit i något annat samverkansprojekt med biblioteket tidigare 

svarade flesta att de haft ett gott samarbete med biblioteket i form av; sagostunder på 

biblioteket, bokprat, boktips, bokpåsar, bokjuryn, hjälp och stöd under temaarbeten samt Leka 

Språka Lära. Däremot hade man aldrig tidigare deltagit i ett så stort samarbetsprojekt som 

Give me five. Vi frågade även på vilket sätt projektet skilde sig från hur man arbetat med 

bilderböcker tidigare och vad förskollärarna tyckte var speciellt med just det här projektet. Ett 

av svaren från förskollärarna känns representativt:  

 

Man har fokuserat och gått in mycket mer i boken. Barnen har varit jättetaggade och fått en 

relation till Kurt och Kio. Jag gillade inte boken först, men sen såg man fler saker i den. Det 

finns mycket att prata om runt bilderna. I vanliga fall läser man böcker och lämnar tillbaka dem. 

Skillnaden är fördjupningen. Det har varit väldigt roligt. 

 

Ett annat svar som kom fram var:  

 

Det är en bok som många möter. Det känns som ett nytänkande. 

 

Sett till hur man på förskolan tidigare arbetat med bilderböcker är det alltså fördjupningen, att 

ha arbetat med samma bok under en längre tid, samt vetskapen om att dela upplevelsen med 

många andra som verkar vara den stora behållningen för förskollärarna och barnen.  

 

På frågan om hur fortbildningen sett ut var många tveksamma över detta. På de förskolor där 

flera förskollärare varit involverade i projektet var osäkerheten större i fråga om hur 

fortbildningen sett ut eftersom de turades om att delta. Vid en förskola hade man inte alls 

deltagit i någon fortbildning eftersom man ansåg att det varken fanns behov eller tid. Andra 

hade inte blivit erbjudna någon fortbildning alls. Någon nämnde att ett fortbildningstillfälle 

som de deltagit vid upplevdes som en återupprepning av det arbete som redan gjorts och inte 

som en hjälp vidare. De hade önskat något som gav mer inspiration för att föra arbetet framåt. 
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När det gäller förskollärarnas samarbete med bibliotekarierna tyckte de flesta att det överlag 

hade fungerat bra. Någon var dock missnöjd och ville ha mer regelbunden kontakt och stöd än 

vad som hade getts. Några synpunkter fanns på förbättringar, exempelvis att bibliotekarien 

gärna hade kunnat hålla i någon aktivitet på förskolan, något som skett vid tidigare tillfällen i 

andra sammanhang. En förskollärare uttryckte att arbetet hade kunnat komma igång tidigare 

eftersom att det blev kort om tid att arbeta med projektet, medan en annan tyckte att tiden var 

nästan väl lång eftersom de hann tappa fart innan avslutningen. Noteras bör dock att det var 

rullande intag och att alla därför kom igång med arbetet vid olika tidpunkter. 

 

När det kommer till bokvalet visar det sig att ingen av förskollärarna har varit delaktiga i det. 

Boken var redan bestämd av bibliotekarierna. Barnen var heller inte delaktiga. Förskollärarnas 

synpunkter på detta var att det var bra att någon med kompetens och kunskap om böcker hade 

gjort bokvalet.  

 

Jag skulle aldrig ha valt den här boken, utan ett säkert kort. Det är roligt att se andra böcker. 

 

Någon reflekterade över att de i normala fall brukar jobba utifrån barnens intressen, men att 

det inte var så i det här fallet eftersom boken var vald ”uppifrån” och inte utifrån av vad 

gruppen just då var intresserade av. Samtidigt fanns förståelsen hos denna förskollärare att det 

naturligtvis är svårt att göra så när det är en bok som många ska möta. Alternativet att 

förskollärarna skulle få välja bok skulle vara svårt att organisera och tidskrävande. En annan 

förskollärare uttryckte något liknande där hon menade på att det var bra att bokvalet redan var 

gjort eftersom det var första gången man deltagit i ett sådant projekt. Samtidigt såg hon att det 

i en fortsättning skulle kunna fungera bättre om man fick vara med och önska bok så att man 

hittar en bok som passar barngruppen.  

 

Vid en beskrivning av vilka aktiviteter som har genomförts under projektet gavs följande 

exempel: byggt koja, varit på teater på biblioteket, målat, modellbygge, syverkstad, skapande 

med olika tekniker och material, rörelse, pysslat, sagolik sagolek, gjort mönster och former, 

bokprat, faktaforskning om författare och illustratör, gjort egna sagor, spelat teater, rörelselek, 

utevistelse och exkursioner samt utställning. Projektet knöts ihop med mycket lyckade och 

omtyckta avslutningsfester och även där fanns många aktiviteter att delta i för 

projektdeltagarna. Någon förskollärare tyckte att det upplevdes stressande eftersom det var så 

många aktiviteter, men att barnen inte verkade vara av samma uppfattning. En annan 
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förskollärare berättade också att de hade valt att ha en mindre avslutningsfest som de 

upplevde blev lagom stor och mycket lyckad.  

  

3.5 Förskollärarnas tankar om hur det fortsatta projektarbetet bör se ut 

 

När vi frågade förskollärarna vad som varit speciellt positivt/negativt med projektet fick vi 

även här lite olika svar. Det som hade varit positivt var fördjupningen i boken, samarbetet 

med bibliotekarierna och att få inspiration utifrån. Det upplevdes även mycket positivt att 

barnen fått åka iväg och titta på utställningar där deras alster fanns med. De flesta tyckte att 

det var positivt att arbetet var fritt och kravlöst och att det föddes mycket ur projektet. Några 

önskade att det hade funnits fler tillfällen för mer inspiration eftersom idéerna tog slut och 

arbetet periodvis avstannade. 

 

Vi avslutade med att ställa frågor rörande tankar om dåtid och framtid och om det fanns några 

tankar om hur projektet skulle kunna förbättras. Alla kände sig positivt inställda till en 

fortsättning men huruvida det skulle bli inom projektets ram eller utanför kändes osäkert för 

vissa. De som var säkra på att arbeta vidare motiverade det med att de tyckte att det var ett bra 

sätt att jobba med en bok och att de fått stödet gratis. Det en förskollärare med säkerhet visste 

var att de på ett eller annat sätt tänkte jobba med den bok som valts ut till den kommande 

projektperioden. En förskollärare sa att det kommer att bero på bokvalet och om de hade 

andra planer just då. En annan sa att de inte blivit tillfrågade, men trodde att det berodde på att 

någon annan förskola skulle bli tillfrågad. Vår uppfattning är att projektet gett mycket 

eftersom det finns ett intresse att fortsätta arbeta med böcker som bibliotekarierna valt. 

Förskollärarna visar stort förtroende för bibliotekariernas kompetens att kunna välja ut 

intressant litteratur som de kan arbeta med på förskolan under en längre tid.  

 

Vad gäller saker som kan förbättras till nästa projekt tycker många av de intervjuade att 

fortbildningsdagarna skulle kunna utvecklas ännu mer för att ge stöd till hur man kan gå 

vidare i projektet. Det kom även fram att det fanns ett intresse för en träff där förskollärarna 

kan mötas för att utbyta tankar och erfarenheter och på så sätt ge varandra inspiration i 

projektarbetet. En av förskollärarna tyckte att någon måste organisera det hela så att träffen 

verkligen blir av. En annan förskollärare sade att hon önskade att det kunde arbetas mer med 

konstperspektivet, möjligtvis i samarbete med bildmuseet. Några av förskollärarna tyckte att 

det hade varit bra om dramapedagogerna haft möjlighet att någon gång besöka förskolan och 
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leka sagan i boken. En förskollärare upplevde att vissa förskolor hade fått en större bit extern 

hjälp av exempelvis en dramapedagog och önskade att alla fått den hjälpen. Det positiva med 

projektet som förskollärarna ville föra vidare var att det nära samarbetet med de engagerade 

och stödjande bibliotekarierna varit mycket värdefullt. De upplevde att det var ett roligt sätt 

att jobba med böcker och en bra projektidé. 
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4. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera det datamaterial vi presenterat i 

resultatdelen för att besvara våra fyra frågeställningar. Vi kommer att ta fasta på de i vårt 

tycke mest intressanta och relevanta aspekter som framkommit under utvärderingsprocessen. 

Vi kommer även att koppla dessa aspekter med utvalda teorier för att komma fram till 

teoretiskt grundade slutsatser om det arbete som har gjorts. Detta även för att kunna ge goda 

råd och rekommendationer för det fortsatta projektarbetet inom Give me five.  

 

Vid en analys av resultatet ser vi att det utifrån varje förskolas förutsättningar har pågått ett 

aktivt arbete med projekt Give me five. Entusiasmen har varit stor hos de förskollärare vi 

intervjuat. Vi såg ett tydligt mönster av att förskollärarna ansåg att den stora behållningen av 

arbetet var att få arbeta fördjupat med en bilderbok tillsammans med barnen. Att få arbeta 

kreativt på många olika sätt och ta del av olika arrangemang, som exempelvis 

teaterföreställningar, utställningar med barnens alster samt avslutningsfester, har för dem varit 

mycket givande och positivt. Vi tycker att detta citat sammanfattar förskollärarnas positiva 

upplevelse av projektet eftersom arbetet har berört dem och barnen på många sätt: 

 

Konsten och litteraturen ska väcka tankar och känslor, kittla fantasin och beröra!
35

   

 

De flesta av förskollärarna tyckte även att samarbetet med bibliotekarierna hade varit givande. 

De ansåg sig ha fått hjälp och stöttning vid behov när frågor uppstod. Förskollärarna upplevde 

att även barnen har fått ut mycket av projektet eftersom de varit positiva till att arbeta med 

boken, haft möjlighet att styra arbetet innehållsmässigt och att barngrupperna blivit mer 

sammansvetsade. Vi anser att detta läsfrämjande projekt har fyllt sin funktion i det avseendet 

att bilderboken använts som ett konstnärligt och inspirerande pedagogiskt verktyg. Det har 

varit mycket intressant för oss att genom intervjuerna fått höra om och se delar av det arbete 

som gjorts på de olika förskolorna. 

 

Förskollärarna har fått in många aspekter vid arbetet med text och bild i bilderboken och 

jobbat på många intressanta och givande sätt exempelvis med samtal om innehållet, skapande 

aktiviteter och sagolik sagolek. Utifrån det förskollärarna berättat för oss om det arbete som 

gjorts framkom det dock att inga nya metoder eller arbetssätt har använts i jämförelse med hur 
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man brukar jobba i förskolan, förutom det fördjupade arbetet över tid med bilderboken. Några 

önskade fler träffar för nya idéer och inspiration under arbetets gång eftersom arbetet 

periodvis avstannade. Av de vi har intervjuat var det flera som påpekade att de tyckte att även 

fortbildningen varit något bristfällig. Vi anser därför att alla som ska arbeta med projektet 

skulle vara gagnade av fler kollegiala träffar samt mer teoretisk och metodisk input. Detta för 

att skapa en ökad medvetenhet om bilderbokens funktion och för att kunna upptäcka fler 

möjligheter och dimensioner av bilderboken, vilket kan leda till nya insikter och nya 

arbetssätt. Agneta Edwards påpekar dock i sin bok att det är själva upplevelsen av och mötet 

med bilderboken som är det mest väsentliga för barnen. Det är inte de otaliga varianter på 

arbetssätt och pedagogiska aktiviteter som man kan använda sig av som är det enda viktiga 

vid arbetet med bilderböcker. Konstformen som bilderboken utgör, där text och bild möts och 

smälter samman, är av lika stor vikt. Ofta är det också det första konstintryck som barnen får i 

livet. Om detta skriver Agneta Edwards: 

 

Det finns så oändligt mycket att veta om språket och om bilderboken och om hur barn tillägnar 

sig text och bild. Ju mer man fyller på kunskapen desto mer ökar fascinationen inför denna 

säregna litteratur eller konst, teater i pappersform eller filmkusin eller vad nu bilderböcker 

egentligen är – för vad ni än gör, betrakta aldrig bilderboken enbart som pedagogiskt redskap.
36

 

 

 

På frågan om hur arbetet med bilderboken som konstupplevelse sett ut fick vi under 

intervjuerna olika svar på hur man hade jobbat. Några hade enbart sett på bilderna men mest 

fokuserat på bokens innehåll, medan andra hade närfokuserat på bilderna i böckerna, tittat på 

och samtalat om dessa och sedan använt dem som inspirationskälla vid skapandeaktiviteterna. 

Det finns inget rätt eller fel vad gäller dessa olika arbetssätt, för barnen har ändå fått möta 

konsten i bilderböckerna. Dock anser vi att det kan finnas en vinst i att utveckla sin kunskap 

om konst i bilderböcker. Detta för att medvetandegöra de vuxna om konstens olika uttryck, 

vilket kan påverka det pedagogiska arbetet framåt.  

 

Även Ulla Rhedin har skrivit om bilderboken som konstform, där hon menar att bilderboken 

håller på att erövra sin egen vetenskapliga plattform som konstart, eftersom den moderna 

bilderboken som medium gått igenom en förändringsprocess. Bilderboken inbjuder till 

estetiska och emotionella upplevelser genom att presentera sin tids kulturella och konstnärliga 

uttryck, och har ofta dubbelt tilltal, det vill säga den vänder sig till såväl barn som vuxna.
37
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Vid frågan om bokvalet uttryckte många att de inte skulle ha valt den bok de nu arbetat med i 

projektet för att bildspråket eller innehållet inte tilltalade dem. När de sedan arbetat ett tag 

med bilderboken upptäckte de med tiden nya saker i boken som de uppskattade. Detta talar 

för att om förskollärarna erövrar mer kunskaper om bilderboken som konstform kan det leda 

till att man ser illustrerade böcker med nya ögon, vilket också kan ha inverkan på de bokval 

man gör eller det arbete man utför framöver. Både Rhedin och Edwards har skrivit om bildens 

uttrycksfunktioner, där de på ett teoretiskt plan förklarar innebörden av detta. Edwards 

förklarar i sitt kapitel om bildens funktioner att hon vill ge exempel på vad illustrationerna 

förmedlar, berättelsens olika skikt som förmedlas i bilden, hur bilden används för att berätta 

mer komplexa historier samt hur bilderna kan användas i samtal och andra bokaktiviteter.
38

 

Hon menar att barn självklart kan se bilder utan någon vuxens medverkan, men för att lyfta 

det hela på en annan nivå så krävs bildkunskap hos den vuxne, och uttrycker det som följande: 

 

Många gånger upptäcker de mer än vi, barnen ägnar mer tid åt bilderna, men tillsammans med 

en bildbildad och nyfiken vuxen kan de se ännu mer.
39

 

 

Ytterligare en reflektion som gäller bokvalet är att det står i projektplanen att barnen ska vara 

delaktiga i bokvalet. Detta är inget som förekommit på någon av de förskolor vi varit i kontakt 

med eftersom bokvalet redan gjorts av bibliotekarierna. Förskollärarna själva är nöjda med 

detta eftersom de anser att det skulle vara svårt att ta in barnen i bokvalet och dessutom är det 

bibliotekarierna som är experterna inom området. Många anser att det övergripande målet 

med projektet är att ”alla femåringar ska möta samma bok” och att detta gör det svårt att 

kunna vara med och påverka bokvalet. En förskollärare tyckte däremot att det var lite svårt att 

boken redan var vald ”uppifrån” eftersom bokvalet inte kom från barngruppens intressen. Vår 

fundering är om man skulle kunna utveckla samarbetet mellan bibliotekarien och 

förskolläraren så att de tillsammans kan hitta en bok som passar den specifika barngruppen? 

Är däremot tanken att man inom bibliotekens upptagningsområden ska möta samma bok och 

få en gemensam kulturell upplevelse och referensbas är den nuvarande arbetsmetoden bra. Å 

andra sidan ser vi inget hinder om man på de olika förskolorna jobbar med olika böcker 

utifrån de specifika barngruppernas behov. Man kan ändå ha gemensamma fortbildningar och 

avslutningar för att knyta ihop projektet och för att ge varandra inspiration till hur man kan 

jobba med böckerna. 
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Edwards skriver i efterordet av sin bok att det som kan beskrivas som förskoleverksamhetens 

kärna är kunskapen, viljan och lusten hos den enskilde pedagogen.
40

 Efter att ha genomfört 

våra intervjuer med förskollärarna anser vi att alla dessa egenskaper finns hos dem. Det som 

kan förbättras, och som även har efterfrågats av många av dem, är just fortbildning. Här 

tycker vi att man från projektledningens sida alltså kan uppmärksamma bildkunskapens 

område mer än vad som tidigare gjorts. Vad gäller fortbildningen kan man gärna också ta 

fasta på en tanke från LSL-projektet om kompetensutveckling. Tanken var att för att kunna bli 

goda inspiratörer så börjar arbetet med de vuxna först, sedan som en naturlig följd kommer 

arbetet med barnen.
41

 Vår uppfattning om detta är att om man inte får ny inspiration och 

kompetensutveckling gör man ofta som man alltid har gjort, vilket motsäger en del av syftet 

med projekt Give me five som trycker på att både barn och vuxna ska få utveckla nya 

färdigheter och uttryckssätt. Därför är det också viktigt att nå ut till alla med fortbildning och 

att man tydliggör fortbildningens innehåll. Tid och resurser är begränsade för förskollärarna, 

många turas om att delta vid fortbildningen. Än mer viktigt blir det att alla bör få information 

om de tillfällen som ges, speciellt då våra resultat visar att vissa av de intervjuade inte ens 

ansett sig ha fått någon inbjudan till fortbildning. 

 

Som tidigare sagt uppstod projektet ur debatten om ”den farliga och oroande bilderboken”. En 

del av intentionen med projektet var alltså att använda och försvara de nydanande och 

gränsöverskridande bilderböckerna. Efter att ha intervjuat förskollärarna kom det fram att de 

flesta tyckte att begreppen nydanande och gränsöverskridande var svårtolkade. Några kom 

fram till att den bok de läst var nydanande och gränsöverskridande eftersom den kändes 

modern. Andra tolkade inte böckerna de läst som nydanande eller gränsöverskridande 

överhuvudtaget. Detta tycker vi visar på att dessa begrepp, samt även begreppet magiska 

ögonblick som vi tidigare nämnt, kan vara luddiga och ogripbara. Förstås öppnar detta upp för 

mer fria tolkningar, vilket kan vara bra i en kreativ process, samtidigt som det också kan ge 

svårigheter att nå en enhetlig syn på projektets syfte.  

 

Vi anser vidare att om förskollärarna ska arbeta med den moderna bilderboken och försvara 

denna, måste de också få möjlighet att bli medveten om dess särdrag. Exempelvis att dessa 

böcker kan vara ganska komplexa då de ofta tar upp ämnen som man som vuxen inte alltid vet 
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hur man ska hantera.
42

 Förskollärarna bör få komma i kontakt med böckerna, reflektera kring 

och lära sig mer om dem, för att bli mer förberedda innan arbetet med barnen börjar. Vi anser 

också att det är viktigt att projektledningen kontinuerligt lyfter debatten om den ”farliga och 

oroande” bilderboken. På hösten 2010 hade man en fortbildningsdag om bilderbokens nya 

villkor. Men eftersom det är ett löpande intag på projektdeltagandet har inte alla haft 

möjlighet att ta del av detta. Vi tycker därför att det vore bra med återkommande fortbildning 

så att nya projektdeltagare blir insatta i vad som var grunden till projekt Give me five.  

 

I projektplanen för Give me five skrivs också att en central del av syftet med projektet är: 

 

Bilderbokens unika funktion som konstnärlig, inspirerande och livskvalitetshöjande upplevelse 

och pedagogiskt redskap.
43

  

 

Detta tycker vi är en väldigt relevant del av projektet som till stor del uppnåtts, men det finns 

även utrymme för förskollärarna att exempelvis via fortbildning skapa ytterligare kunskap om 

bilderboken som arbetsredskap.  

 

Vid intervjuerna med förskollärarna var det få som kände till de skrivna projektmålen. De 

muntliga direktiv som förskollärarna fått var att de tillsammans med barnen var fria att styra 

arbetet själva och bestämma hur mycket tid som skulle läggas ner. Det vi kan se är att 

förskollärarna inte ser projektmålen som styrande över det arbete som utförts i projektet. Efter 

att vi visat projektmålen ansåg många av förskollärarna att projektarbetet till största del varit 

styrt av förskolans läroplansmål
44

, men de såg ingen motsättning mellan de skrivna 

projektmålen och läroplansmålen. De ansåg att läroplansmålen även gick att applicera på det 

arbete de utfört, vilket vi kan hålla med om. Detta har inneburit, precis som projektplanen 

säger, att man på de olika förskolorna har jobbat på många olika sätt. Det har samtidigt 

medfört en mycket positiv bild av projektet. Hos några av förskollärarna framkom det dock 

vid intervjuerna önskemål om att bli påmind om projektmålen under vägen, eftersom att det 

annars lätt blir så att man istället fokuserar på arbetet enbart utifrån läroplansmålen.  

 

Vill man göra projektet än mer unikt bör man tydliggöra projektmålen redan inledningsvis 

och ge tydligare information vid uppstarten så att förskollärarna verkligen blir medvetna om 
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dessa. Detta resonemang styrks av Sven Eklund eftersom han poängterar vikten av att alla 

projektdeltagare tidigt får en gemensam syn på projektmålen och vad de innebär. Han anser 

att man inte kan lägga för mycket tid på att reda ut alla nyanser av målbilden eftersom all tid 

man lägger ner i den här fasen av projektet kommer att medföra vinster för projektet längre 

fram.
45

 Vi anser exempelvis att det skulle vara av vikt att förtydliga ord och begrepp som 

ingår i målformuleringen och som kan vara svårtolkade för projektdeltagarna, så att det inte 

råder några oklarheter när arbetet börjar. Om man redan i början av projektet lyfter fram 

målen och diskuterar dessa med förskollärarna lägger man en bra grund för det fortsatta 

projektarbetet. 

 

Vi är dock medvetna om svårigheterna med att ställa allt för höga krav för projektdeltagandet 

vad gäller projektmål och fortbildning eftersom den ordinarie verksamheten på förskolan tar 

mycket tid och ork för personalen. Konsekvensen kan bli att antalet projektdeltagande 

förskolor sjunker. Det har varit just de fria tyglarna inom projektet som har nämnts som 

väldigt uppskattat av förskollärarna under våra intervjuer. Jesper Blomberg motsäger Eklunds 

teorier och menar att lyckade projekt ofta är mindre välplanerade än mindre lyckade projekt.
46

 

Detaljerade projektbeskrivningar kan dock vara viktiga eftersom de fungerar som symboliska 

beskrivningar som legitimerar projektet internt och externt. Blomberg anser att man 

därigenom inte behöver ta projektbeskrivningarna på så stort allvar i själva projektarbetet.
47

 

Vi håller med Blomberg om att man inte bör detaljstyra för mycket eftersom man då hämmar 

kreativiteten och möjligheten att själv styra över arbetet. Samtidigt anser vi att det bör finnas 

lättförståeliga, övergripande mål för att hjälpa förskollärarna i arbetet. Projektbeskrivningen 

ska kunna ge klara riktlinjer för hur projektarbetet ska genomföras.  

 

Avslutningsvis kan sägas att läsfrämjande projekt som Give me five är oerhört viktiga. 

Samarbetet mellan bibliotek och förskola är en väldigt fruktbar kombination. Arbetet på 

förskolan lägger grunden för kommande generationers upplevelse av litteratur. Pedagogen kan 

med bilderbokens hjälp ses som vägvisare in till kulturen, förutsatt att de har rätt karta och 

kompass, det vill säga de rätta kunskaperna med sig i bagaget. 
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5. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

Vi har utvärderat projekt Give me five i Umeåområdet utifrån förskollärarnas perspektiv 

genom kvalitativa intervjuer på sex olika förskolor. De flesta av förskollärarna har varit 

mycket nöjda med projektet eftersom de under en längre tid har fått arbeta fritt och kreativt 

samt fått ta del av kulturella arrangemang kopplat till den bok de läst. De flesta var även nöjda 

med samarbetet med bibliotekarierna och upplevde att de fått stöttning av dem vid behov. 

Förskollärarna hade dock ingen klar bild av de skrivna projektmålen utan arbetade istället mot 

läroplansmålen. Vår uppfattning är att det finns många unika delar i Give me fives projektmål, 

exempelvis konstperspektivet och det intensiva kulturpedagogiska arbetet. Detta anser vi att 

man skulle kunna ta in ännu mer i projektarbetet. Man bör ta fasta på dessa delar i projektet 

för att lära sig nya uttryckssätt och färdigheter. Trots att förskollärarna har upplevt sig nöjda 

över att inte haft detaljstyrda höga mål att nå upp mot anser vi att det är viktigt att nå ut till 

alla med tydliga riktlinjer i inledningsfasen. Efter att ha studerat projektorganisationsteorier 

ser vi att det finns olika sätt att tänka kring hur projektmålen kan utformas. Antingen väljer 

man att som Eklund förespråkar, att ha tydliga skrivna mål för att nå en gemensam syn på 

projektet.  Eller så väljer man, som Blomberg anser, att enbart skriva projektplaner som 

fungerar symboliskt och legitimerar projektet internt och externt. Eftersom projekt Give me 

five pågår inom en redan befintlig verksamhet anser vi att målförankringen redan 

inledningsvis bör klargöras ännu tydligare för projektdeltagarna. Detta för att uppnå projektets 

syfte, det vill säga skapa nya färdigheter och uttryckssätt. Dock bör inte projektbeskrivningen 

vara för deltaljstyrd eftersom detta kan hämma den fria kreativiteten samt viljan att delta i 

projektet. 

 

Vår utvärdering visar också att många av förskollärarna skulle ha uppskattat fler 

inspirationsträffar och fortbildningstillfällen för att komma vidare i sitt arbete. Det 

framkommer under intervjuerna att det finns en önskan bland förskollärarna att få lära sig mer 

om exempelvis konstperspektivet och att i det praktiska arbetet ta mer hjälp utifrån av 

dramapedagoger och bibliotekarier. Vi anser att det finns en vinst i att utveckla sin teoretiska 

kunskap om den moderna bilderbokens uttryckssätt för att i förlängningen fördjupa och 

utveckla det praktiska arbetet med barnen. Genom att som vuxen bli mer medveten kan man 

också inspirera och hjälpa barnen att se ännu mer i böckerna. Denna slags 

kompetensutveckling leder också till att de vuxna kan se moderna bilderböcker med nya ögon 

vilket kan leda till att man väljer att läsa böcker tillsammans med barnen som man tidigare 
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inte skulle ha gjort. Ytterligare en aspekt vad gäller fortbildning som framkommit i vår 

utvärdering är att få av de vi intervjuade visste något om projektets bakgrund och syfte. 

Eftersom det är ett löpande intag till projektet anser vi att ledningen kontinuerligt bör 

arrangera fortbildningstillfällen som lyfter frågor som rör grunden till Give me five så att 

projektdeltagarna får en uppfattning om detta. Det är viktigt att se till att alla projektdeltagare 

får inbjudan till fortbildningstillfällena och att det tydligt framgår vad dessa handlar om, 

eftersom några av de vi intervjuat inte anser sig ha fått någon inbjudan till fortbildning alls. 

Andra uttryckte att de deltagit på en repetition av ett tidigare fortbildningstillfälle och att de 

istället hade önskat ny inspiration för att leda projektarbetet vidare. 

 

En annan aspekt vad gäller bokvalet är huruvida valet ska styras enbart av bibliotekarien eller 

i samråd med förskolläraren. Här visar vår undersökning att trots att många var nöjda med att 

bibliotekarien utifrån sin kompetens valt boken, fanns det ändå några förskollärare som hade 

önskat att bokvalet hade anpassats efter barngruppen. Vår slutsats är att det finns en 

utvecklingsmöjlighet för ett djupare samarbete, mellan bibliotekarierna och förskollärarna 

som önskar detta, där man gemensamt väljer ut en bok som specifikt passar barngruppen.  

 

Genom dessa slutsatser anser vi att vi har fått svar på de frågeställningar vi haft. 

Förskollärarna har i det stora hela upplevt projektet som positivt. Förskollärarnas arbete har 

dock mer överensstämt mot läroplansmålen än projektmålen. Projektbeskrivningen har inte 

nått förskollärarna utan de har följt de muntliga direktiven, som kan beskrivas som rätt fria. 

Projektbeskrivningen har inte heller varit så konkret utan formulerats med begrepp som 

upplevs svårtolkade för förskollärarna. Detta har förmodligen medvetet gjort för att inte 

hämma projektdeltagandet och kreativiteten i arbetet. Efter att genom oss ha tagit del av den 

skrivna projektbeskrivningen ser många av förskollärarna att det funnits vinster i att följa den 

mer. Förskollärarnas arbete har alltså inte berörts mycket av projektorganisationen och det är 

där vi ser att utvecklingsmöjligheterna finns för att göra projektarbetet än mer specifikt och 

positivt. Våra rekommendationer blir därför följande: 
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Utveckla samarbetet 

 

 Utveckla samarbetet mellan förskollärare och kulturpedagoger, dramapedagoger och 

musiker i den direkta verksamheten på förskolan i den utsträckning det är möjligt. 

 Utveckla samarbetet mellan bibliotekarie och förskollärare i samband med bokvalet 

om önskemålet finns för att anpassa bokvalet till barngruppens behov 

 

Fortbildning 

 

 Fortbildning om den moderna bilderbokens uttryck och möjligheter för att öka 

medvetenheten bland förskollärarna om hur man kan tänka kring bilderboken som ett 

konstnärligt och pedagogiskt redskap. Exempelvis genom studiecirkel tillsammans 

med förskollärare och bibliotekarier, förslagsvis genom att ta hjälp av Agneta Edwards 

studiehandledning till Bilderbokens mångfald och möjligheter. 

 Regelbundna inspirationsträffar för förskollärare och bibliotekarier där möjlighet ges 

att samtala och utbyta inspiration, råd och idéer om hur projektarbetet kan utvecklas. 

Dessa träffar bör organiseras av någon ansvarig. 

 Återkommande fortbildningsdagar för nytillkomna projektdeltagare för att introducera 

syfte, mål och bakgrund till projektet. Möjlighet ges även här att klargöra begrepp som 

annars kan uppfattas som otydliga. 

 Se till att all information om fortbildningstillfällen når projektdeltagarna och att 

möjlighet ges till alla att vid något tillfälle delta för att skapa ökad känsla av 

delaktighet. 

 

Projektbeskrivningen 

 

 Tydliggör och förankra projektbeskrivningen ännu mer hos projektdeltagarna redan 

inledningsvis för att alla ska nå en gemensam syn på syfte och mål med projektet. 

Projektbeskrivningen ska dock inte vara för detaljstyrd och konkret utan bör även 

fortsättningsvis uppmuntra förskollärarna och barngrupperna att styra mycket själva 

vilket lett till en kreativ och positiv upplevelse av projektet. För att dock ta projektet 

ett steg längre behövs tydligare riktlinjer för att pedagogen ska bli en för barnen än 

mer medveten vägvisare till kulturen i arbetet med bilderboken. 
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Bilagor      Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor 

Vi tänkte börja med frågor som är lätta att besvara för att få igång samtalet och föra in 

respondenten i intervjusituationen. 

 Hur många förskollärare har arbetat med projektet på er enhet? Hur många 

femåringar på er förskola har deltagit i projektet under de här åren, på ett ungefär? 

 

Här går vi över till de frågor som berör projektmålen och projektledningen. 

 Hur delgavs ni projektmålen? Tycker du att det kunde ha gjorts annorlunda? 

 Hur upplevs projektmålen? Tycker du att målen känns tydliga och rimliga? 

 Hur har fortbildningen sett ut? Tycker du att den har varit tillräcklig?  

 Hur har stödet från projektledningen varit? Tycker du att ni har fått det stöd ni 

behövt? 

 

Sedan går vi in på djupare frågor som berör frågeställningar om upplevelse av projektet. 

 Har du deltagit i något annat samverkansprojekt med biblioteket tidigare? 

Likheter/Skillnader? 

 Vad har projektet gett jämfört med hur man arbetat med bilderböcker tidigare?  

Vad tycker du har varit speciellt med det här projektet? 

 Vilka resurser har avsatts, exempelvis gällande tid och pengar? Hur ofta har ni 

jobbat med projektet? 

 Hur tycker du att samarbetet mellan bibliotekarier/förskollärare har fungerat? 

Anser du att någonting hade kunnat göras annorlunda? 

 Hur har ni arbetat med projektet? Hur gick själva bokvalet till? Fanns det litteratur 

att välja mellan - varför valde ni den bok ni gjorde? Vilka aktiviteter har genomförts? 

 Har målen haft någon inverkan på arbetet som gjorts? Var boken ni valde på 

något sätt nydanande? Har arbetet varit gränsöverskridande vad gäller ex. känslor, 

innehåll och kulturer? Hur har ni arbetat med bilderboken som konstupplevelse? Hur 

har det kulturpedagogiska arbetet sett ut - har ni tagit hjälp av t ex dramapedagoger, 

kulturpedagoger, filmvetare och musiker? Vilka nya färdigheter och uttryckssätt har 

utvecklats hos barn och vuxna? 
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 Sett ur barnens perspektiv – vad tror du att projektet har gett dem? Har barnen 

fått vara med och påverka i beslutsprocessen kring bokval och aktiviteter? Hur 

upplever ni att projektet påverkat barnen? Har det uppstått några ”magiska” 

ögonblick? Ge gärna exempel!  

 Vad tycker du har varit speciellt positivt/negativt med projektet?  

 

Vi avslutar med att ställa frågor rörande tankar om dåtid och framtid och om det finns 

några tankar om hur projektet skulle kunna förbättras. 

 Kommer ni att arbeta vidare med projektet på förskolan? Varför/varför inte? 

 Hur bör det fortsatta arbetet med projektet se ut? Vilka positiva och negativa 

lärdomar tycker du att man kan föra vidare? 

 


