
 
Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

Utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde, 

15 hp 
 

 

 

 

 

 

 

Bilderboken i skolan 
- En studie om pedagogers användning av 

bilderboken i den pedagogiska verksamheten. 

 
Jessica Wahlqvist Mellin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Handledare: Fia Andersson 

Examinator: Karin Hjälmeskog 

Rapport nr: 2013ht00699 



1 
 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers användning av bilderboken i den 

pedagogiska verksamheten i skolan ur ett sociokulturellt perspektiv. För att uppnå syftet 

användes samtalsintervjuer som metod. I denna studie medverkade sex pedagoger som arbetar 

från förskoleklass upp till klass 3.  

 

I studien framkom det att alla pedagogerna använder sig av bilderboken i den pedagogiska 

verksamheten. Bilderboken används oftast vid högläsningsstunderna och några av 

pedagogerna ansåg att de använder den för att samla barnen till en lugn stund. Dock kunde 

alla pedagogerna se olika kunskaper som barnen utvecklar via bilderboken. Ordförrådet är en 

av de kunskaper som barnen utvecklar enligt pedagogerna. Genom samtal och diskussion om 

bilderboken med barnen förmedlar pedagogerna nya ord och begrepp. Pedagogerna påpekade 

även att barnen genom bilderboken får kunskaper om hur de kan hantera vardagsproblem och 

relationer. Somliga pedagoger pekar på hur bilderboken följer barnen under hela livet medan 

en annan grupp bland pedagogerna anser att barnen väljer bort boken när de är omkring nio 

år. Detta beror på att de anser att boken är för ”lätt” eftersom den mestadels innehåller bilder. 

Bilderboken är en bok där det visuella och verbala språket kombineras för att framföra en 

historia.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Pedagogik, Skola, Samtalsintervju, Bilderboken 
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Abstract 
 

Title: The use of picture books - A study of teachers' use of picture books in the educational 

activities. 

Language: Swedish with a summary in English 

Keywords: Educational, School, Interview, picture book 

 

The purpose of this study was to investigate teachers' use of picture books in the educational 

activities of the school from a socio -cultural perspective. In order to achieve the purposes 

interviews was used as a method. This study involved six teachers who works between pre-

school up to class 3. 

 

The study revealed that all teachers use picture books in the educational activities. The picture 

book is most often used when reading aloud and some of the teachers felt that they are using it 

to gather the children for a quiet moment. However, all the teachers could see different skills 

children develop through the picture book. The vocabulary is one of the skills that children 

develop according to the teachers. Through conversation and discussion about the picture 

book with the children the educators mediated new words and concepts. The teachers also 

pointed out that the children through the picture book got an understanding of how they can 

deal with everyday problems and relationships. The picture book follows one throughout life, 

according to some of the educators, while other educators stress the fact that children opt out 

of around nine years of age because children themselves believe that it is too "easy" as it 

contains pictures. The picture book is a book in which the visual and verbal language are 

combined to convey a story. 
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Inledning 

 
Bilderboken har funnits där under min barndom och jag uppskattade kombinationen av bilder 

och text. Det faktum att jag levt i en miljö där läsning skett vid varje möjlig stund har hos mig 

skapats en kärlek till att själv få bläddra i och läsa böcker överlag men bilderboken har alltid 

varit något extra. Texten beskriver en saga som bilden visar och den inspirerar en till att 

fantisera vidare. Den kärleken som jag har till just bilderboken vill jag i min blivande roll som 

förskolelärare/lärare ge fler barn möjligheten att få uppleva. Jag anser att bilderboken kan ge 

barnen möjlighet att utveckla sitt språk, sin fantasi, sitt sätt att hantera böcker, sin läs- och 

skrivförståelse samt få kunskaper om hur man kan hantera vardagliga problem och relationer.  

 

För att läsningen, boken och innehållet ska uppmuntra barnen till att själva vilja läsa dem 

måste de få inspirationen från en vuxen som läser med glädje och entusiasm anser jag. Ser 

pedagogen det litterära värdet i bilderboken och anser att högläsningsstunderna är värdefull 

kan det bidra till att barnen får samma känsla och värdering av den litterära världen. Idag 

upplever jag att bilderböcker används mestadels i förskolan av olika anledningar. Det kan 

vara för att barnen tappar intresset för bilderböckerna eller att pedagogerna i skolan inte 

uppmuntrar till läsning av bilderböcker eller kanske att pedagogerna anser att barnen redan 

har fått den kunskap som går att få av en bilderbok? Det kan finnas många anledningar, 

kanske att pedagogerna har glömt bort bilderbokens möjligheter i undervisningen som jag 

anser finns där. Men bilderboken uppkom som ett pedagogisk redskap redan under 1600-talet 

och bilden ansågs redan då ha en betydelse för barnens läsutveckling. Utifrån mina 

erfarenheter vill jag få en inblick i hur pedagogerna använder sig av bilderboken i skolan och 

vilka kunskaper barnen får ut av den enligt pedagogerna.  
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Bakgrund 

 
I bakgrunden beskrivs bilderbokens historia från att vara en barnbok till att bli en undergenre. 

Bilderbokens utformning och uppgifter framställs även i bakgrunden.  

 

Bilderbokens historia 

En bilderbok är inte detsamma som en bok med bilder i, utan en bilderbok är en bok är 

bilderna har en dominerande roll. Det förekommer som regel minst en stor bild per uppslag i 

en bilderbok
1
. Simonsson påstår att vi förser barnen med bilderböcker då vi antar att bilden 

kommunicerar mer naturligt och direkt till barnet än vad ord gör samt att bilderna stödjer 

barnen i att skapa mening åt texten i boken
2
. Med bilderboken får vi uppleva berättelser som 

ger oss nya upplevelser. I alla kulturer över hela världen tar berättaren med sig lyssnaren till 

andra platser genom berättelsen
3
. Med berättelsen kan vi förflytta oss bakåt i tiden och in i 

framtiden. Via berättelsen får vi möjlighet att besöka nya platser där vi flyttar in i slott, äter 

utsökta måltider men även ormar och grodor. Via berättelsen får vi uppleva tropisk värme i 

djungeln och frusna tår i snöstorm.  Enligt Stensson är pedagoger medvetna om läsningens 

betydelse men de sätter inte sin kunskap i handling. Pedagogen måste själv vara säker på vad 

som är viktigt med läsning och föra över denna insikt till barnen. Har pedagogen insett att 

läsning är samma sak som att tänka, fantasiera, reflektera och samtala, så har pedagogen 

förståelsen att det måste ägnas mer tid till läsning i skolan
4
. 

 

Den barnbok som anses vara den första att ges ut i Sverige var: Een sköön och härligh 

jungfrw speghel, som publicerades i Stockholm 1591 skriven av Conrad Porta. Boken 

kallades för spegel då en spegel är något som man granskar sig själv i. Syftet med barnboken 

var att den unga ädla jungfrun skulle granska sig själv, sina tankar och handlingar så att hon 

skulle bli en förståndigare och bättre människa genom boken som speglade henne
5
. Denna 

barnbok hade enbart ett pedagogiskt syfte och var enligt vår tid att se det varken rolig eller 

spännande
6
Antalet nedskrivna berättelser på den tiden var minimalt, en mängd historier, 

sånger och sägner fördes vidare med muntlig tradition från generation till generation. 

 

Pedagogen Johann Amos Comenius insåg under 1600-talet bildens stora betydelse i 

undervisningssammanhang. Följaktligen skapade han den först bilderboken, Orbis Pictus, som 

gavs ut 1658 i Tyskland
7
. I dagens samhälle är Orbris Pictus inte en bilderbok utan mer 

titulerad som en illustrerad lärobok, en förelöpare till bilderboken. Under samma århundrade 

betonade filosofen John Locke lekens stora betydelse för barn. Locke rekommenderade att 

barn skulle få lyssna till och läsa antika fabler. Under 1700-talets England var det några 
                                                           
1
 Nettervik (2002), s. 67. 

2
 Simonsson (2004), s. 62. 

3
 Fast (2001), s. 13. 

4
 Stensson (2006), s. 17. 

5
 Kjersén Edman (2002), s. 9. 

6
 Kåreland (1994), s. 24 

7
 Nettervik (2002), s. 19. 
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pedagoger som inspirerades av Locke och gjorde då upptäckte att vägen till kunskap blev 

lättare att gå för barn om den var lustig och nöjsam
8
. Under 1700-talet blev alltså fabler 

godkända som barnlitteratur.  

 

Under den romantiska revolutionen på 1800-talet i Sverige öppnades dörren för all slags 

barnlitteratur. Från konstsagor och folksagor utvecklades äventyrsromaner, historiska 

romaner, sociala romaner, realistiska småbarnsberättelser och bilderböcker
9
. Romantikerna 

valde att sätta fantasin och känslan främst då de ansåg att barnet stod närmare livets urkrafter 

än vad de vuxna gjorde. Det var under denna tid bröderna Grimm började teckna ner 

folksagorna
10

 

 

Sedan 1800-talet har antalet nedskrivna barnböcker ökat och finns i flera olika former bland 

annat, bilderböcker och pekböcker. Dock var det vid andra världskrigets slut 1945 som den 

moderna barnboken dök upp. Astrid Lindgren debuterade med figuren Pippi Långstrump som 

gestaltar barnets dröm om frihet och stryka, det nya barnet. I och med ändrade attityder till 

barnen vid denna tid förändrades barnboken till det som beskrivs som den moderna 

barnboken. Kåreland anger att den moderna barnboken ändrade bokens utförande så som 

språket och valet av ämnet den skulle behandla
11

.  

 

Bilderbokens uppgifter och utformning 

Barnlitteraturen har fyra huvuduppgifter enligt Hellsing. Den första är att lära barnen behärska 

språket vilket betyder att boken skall ge barnen ett kunskapsstoff av ord och begrepp som de 

kan använda. Den andra är att orientera barnen i tid och rum, vilket innebär att barnens ges 

nya upplevelser av miljöer som de inte har erfarit innan. Boken ger barnen ökade möjligheter 

att upptäcka världen. Den tredje är att orientera barnet socialt och då menar Hellsing att 

barnlitteraturen beskriver relationen mellan människor samt om individens förhållande till sin 

omgivning. Den fjärde huvuduppgiften barnlitteraturen har är att aktivera livskänslan vilket 

innebär att barnens fantasi stimuleras genom litteraturen och berikar deras känsloliv
12

.  

 

Då det är barnen som ska upptäcka en ny värld och få nya upplevelser så borde de få 

möjligheten att välja vilken bok som skall skapa detta. Enligt Chambers kommer barns inre 

förutsättningar att berätta för andra att vara bättre om de vet att deras boksmak respekteras
13

. 

En bok öppnar en ny värld för den som läser den samt för den som lyssnar. Bilderboken är en 

speciell genre i barnlitteraturen då den har dubbla mottagare. Bilderboken kommunicerar både 

till barn och vuxna samtidigt
14

. 

 

 

Definition av begrepp  
                                                           
8
 Kjersén Edman (2002), s. 12-14. 

9
 Hellsing (1999), s. 50.  

10
 Nettervik (2002), s. 7. 

11
 Kåreland (1994), s. 34. 

12
 Hellsing (1999), s. 26. 

13
 Chambers (2003), s. 80. 

14
 Lindö (2009), s. 143. 
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Pedagog: I denna studie använder jag begreppet pedagog för att beteckna såväl lärare som 

barnskötare. I denna studie kommer inte dessa yrkesgruppers olika utbildningsbakgrund att 

problematiseras.  

Pedagogisk verksamhet: Med detta begrepp syftar jag på all verksamhet som sker i skolan så 

som undervisning och samlad skoldag bland annat.  

Bilderbok: Denna studie följer Rhedins definition av begreppet som hävdar att bilderboken är 

”en bok av begränsat omfång som i skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom en 

kombination av text och bilder, så att det förekommer minst en bild per uppslag
15

”.  

Literacy: Detta begrepp kommer att användas såväl som litteracitet vilket är det svenska 

stavelsen av ordet. Literacy kan översättas till läs- och skrivkunnighet
16

. 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidhemmet 

I flera ämnen i Lgr11 nämns skönlitteraturen, barnboken, bilderboken och texter som 

kombinerar bild med ord. I Lgr 11 har varje ämne kunskapskrav och ett centralt innehåll. I de 

samhällsorienterande ämnena är ett av det centrala innehållet att de ska behandla skildringar 

av livet förr och nu i barnlitteraturen
17

. I biologi, kemi och fysik är ett kunskapskrav efter 

årskurs tre att eleverna ska samtala om skönlitteratureren
18

.  

 

I svenskaundervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika 

tider och skilda delar av världen. Eleverna ska ha förmåga att läsa och analysera skönlitteratur 

och andra texter för olika syften
19

. Här nedan finns några exempel på detta som går att koppla 

samman med bilderboken och denna studies syfte i svenskans centrala innehåll. 

 

Det centrala innehållet i årskurs 1-3 i svenska 

 Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av 

världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, 

dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors 

upplevelser och erfarenheter.  

 Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan 

organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar.  

 Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.  

 Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras 

innehåll kan organiseras 

 Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de 

kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.  

 Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och 

webbtexter
20

.  

                                                           
15

 Rhedin (1992), s. 15.  
16

 Fast (2008), s. 35. 
17

 Skolverket (2011), s. 160, 173, 187, 200. www.skolverket.se (2013-12-17) 
18

 Skolverket (2011), s. 115, 132, 148. www.skolverket.se (2013-12-17). 
19

 Skolverket (2011), s. 222. www.skolveket.se (2013-12-17) 
20

 Skolverket (2011), s. 223-224. www.skolverket.se (2013-12-17) 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolveket.se/
http://www.skolverket.se/
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I Lgr11 synliggörs böcker, barnlitteratur, texten och bilden i ämnet svenska under flera 

punkter i det centrala innehållet. Detta visar på att bilderboken bland annat skall användas i 

skolan.  

 

I denna studie undersöks i vilket syfte pedagogerna använder bilderboken. Forskning kring 

ämnet bilderboken visar att pedagogerna inte är de som tar initiativet till användning av 

bilderböcker utan att det är barnen som gör det. Dock anser pedagoger att böckerna är 

betydelsefulla för barnen och verksamheten. Forskare har tidigare lyft fram aspekter kring 

bilderböckers betydelse för inlärningen och hur barnen använder bilderböcker till skillnad från 

denna studie som synliggör pedagogernas användning och synsätt på bilderboken. 
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Litteraturöversikt  
 

I detta kapitel introduceras tidigare forskning kring ämnet bilderbokens utformning och 

användning samt studiens teoretiska perspektiv. Den tidigare forskningen presenteras i tre 

underrubriker. Bilderboken: tar i korthet upp varför bilderboken inte tillhör en ålder och 

bildernas funktioner. Bilderbokens lärdomar: beskriver hur olika pedagoger arbetat med 

bilderboken och vilket syfte den fyller i undervisningen. Högläsning av bilderboken: där 

nämns högläsningens betydelse för barnen. Rubriken Tidigare forskning utgår ifrån 

avhandlingar och forskning där bilderboken och dess användning behandlas.  

 

Tidigare forskning 

 

Bilderboken 

 

Bilderboken har länge varit barnets första möte med ordkonst och bildkonst men idag möts 

detta parallellt med medier så som serier, barnfilmer, barnprogram och datorspel. Men 

bilderboken är ensam om att vara en konstart, vilket innebär det kraftfulla mötet mellan 

ordkonst och bildkonst i det specifika mediet bok
21

. Rhedin uttrycker i sin avhandling att 

bilderboken är den första litteraturen för barnet. Hon förklarar att den faktiska bilderboken har 

en tydlig skönlitterär karaktär men att det inte finns några entydliga formella eller 

innehållsliga kriterier för vad som betraktas vara en bilderbok
22

.  

 

Hellsing skriver att ”bilderboksåldern” anses vara när barn är två till fem år men han håller 

inte med om detta då han anser att intresset för bilder är mer påfallande i åldrarna sju till 

fjorton. Dock finns intresset för bilder hela livet. Påståendet att barnböcker ska ha färre bilder 

ju högre upp i åldrarna man kommer håller Hellsing inte med om då han anser att bilden är 

något mer än ett surrogat för ordet. Bilden är ett utrycksmedel för sig likvärdigt med till 

exempel ordet och musiken
23

. Bilderboken består av flera bilder som utrycker det texten 

säger. Bilden har många funktioner så som att informera, ge kunskap, påverkar, inspirerar och 

berättar. Ofta talar bilden mer direkt till oss än det tryckta ordet
24

.  

 

Bilderboken är i sig en enstaka bild men är alltid inlagd i en kontinuerlig långsam 

framåtrörelse. I bilderboken är varje bild en del av ett berättelseförlopp och det finns ett före 

samt ett efter till varje bild
25

. Enligt Fast kopplar pedagoger bokens bilder med dess innehåll 

till barnens livserfarenheter när de samtalar kring den. Detta ger barnen möjlighet att samtala 

om bilderna mer i detalj då både barnen och pedagogerna har fokus på bilden i boken och inte 

dess innehåll
26

.  

 

                                                           
21

 Rhedin (2004), s. 33. 
22

 Rhedin (1992), s. 12. 
23

 Hellsing (1999), s. 76-77. 
24

 Kåreland (1994), s. 38. 
25

 Rhedin (2004), s. 34. 
26

 Fast (2011), s. 185. 
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Enligt Jonsson ger bilderboksläsandet barnen erfarenheter av att hantera bilder som en del av 

det visuella språket och detta kommer barnen att möta senare i läs- och skrivsammanhang när 

de själva läser, skriver, ritar och berättar. Bilderboksläsandet kan bidra till att barns 

skriftspråksprocess stimuleras och stärks
27

. 

 

Bilderbokens lärdomar och kunskaper 

 

I de lägre åldrarna är bilderbokens uppgift att ge barnen ett förråd av ord, begrepp, klanger 

och rytmer som de kan arbeta vidare med
28

.  Redan från första början behöver barn få språklig 

träning och stimulans genom samtal, berättande och gemensam läsning genom att läsa högt 

för barnen visar de böckernas värld
29

. 

 

Genom att bilderböckerna används i samspel med vuxna så får barnen en naturlig hantering 

av all litteratur som finns. Barnen själva kan bokbläddra på varierande sätt, vilket är en 

återkommande bokhandling i barnens litteracitet
30

. Barnen får bland annat lärdom om hur 

man hanterar bilderböcker och att innehållet beskriver en fiktiv värld som existerar i boken. 

Simonsson benämner denna kunskap om hantering av bilderböcker för literacy
31

. I detta 

literacy-begrepp medräknas olika sorters symboler och texter som finns i till exempel böcker, 

bilder och symboler. Barn kan på detta sätt göra upptäckten att symboler och tecken har ett 

syfte och en betydelse
32

. Barns hantering av böcker utgör en markant del av deras litteracitet. 

Björklund anser att det är viktigt att understryka att barnen är aktiva initiativtagare till att 

skapa olika läshändelser
33

. I sociala samspel med andra människor såväl vuxna som barn så 

skaffar sig barnen mer kunskaper om läsandet och skrivandet, Fast tar upp detta genom 

begreppet emergent literacy
34

.  

 

Bilderboken förenar språklig kommunikation med visuell kommunikation och tvingar 

nyttjaren av boken att dechiffrera betydelsen av vad bilden och text säger tillsammans
35

. 

Hellsing beskriver betydelsen av bokens innehåll och att den är som mat som ska tuggas väl 

och sväljas för att slutligen bli en del av oss
36

. Bilderboken är alltså en viktig del av oss 

människor och blir därmed en viktig del av undervisningen. Bilderböckerna har en tydlig 

potential för undervisning, emotionell, intellektuell och estetisk utveckling samt visuell 

literacy
37

. Simonsson har i sin studie konstaterat att pedagogerna har en tydlig uppfattning om 

vilken roll bilderboken har för barns utveckling. Enligt Simonsson menar pedagogerna att 

böckerna fungerar som en förbindelse till språkutveckling genom att vara en kunskapskälla 

                                                           
27

 Jonsson (2006) 
28

 Hellsing (1999), s. 42. 
29

 Kåreland (1994), s. 39. 
30
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 Fast (2008), s. 213. 
35
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36
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37
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för språk
38

. Björklund uttrycker att i bilderboken finns det både bilder och text som förmedlar 

boken meningsinnehåll. Dessa anser hon kan inspirera till utvidgning som skapar 

kommunikation och samtal om händelser som ligger bortom texten och bildens ursprungliga 

mening
39

.  

 

Pramling, Asplund, Carlsson och Klerfelt anser att sagor oftast förknippas med fantasi, 

skapande och förströelse men inte med tänkande eller lärande. Dessa ska inte delas upp enligt 

Pramling m.fl. då barn använder båda hjärnhalvorna samtidigt, barnen uppfattar och upplever 

ständigt. Bilderna i böcker samspråkar med barnens undermedvetna och kan stödja barns 

bearbetning av upplevelser. Pramling m.fl. yttrar att sagan inte ska ses som något som är 

artskilt från kunskap och fakta, utan alla erfarenheter barn gör utvecklar deras tänkande och 

förståelse
40

. 

 
Högläsning av bilderboken 

 

Fast påpekar att när det lilla barnet kommer och lämnar över en bok till någon vuxen och vill 

få den läst för sig, har barnet förstått något mycket väsentligt. Barnet har förstått att de där 

små krumelurerna på pappret kan förmedla något som är roligt att höra. ”Där börjar 

läsprocessen”
41

. Rhedin anser att högläsning innefattar tre komponenter, barnet, boken och 

den vuxne. Dessa tre komponenter skapar ett socialt samspel tillsammans
42

. Simonsson 

uttrycker i sin studie att förskollärarna högläser för att ge barnen nya insikter och upplevelser 

samt för att läsningen är betydelsefull för barnens framtid
43

. 

 

I Fast studie nämner en av pedagogerna att en anledning till att hon högläser för barnen är för 

att de ska få sitta tillsammans och lyssna för att det ger dem en känsla av samhörighet
44

. 

Det var oftast barnen som tog initiativet till högläsningen vid de spontana tillfällena visar 

resultatet i Simonssons studie
45

. Björklund anser att högläsningen oftast utvidgas genom 

frågor och samtal om egna erfarenheter som kan anknytas med bokens innehåll
46
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Teoretiskt perspektiv 

 

I min studie har jag valt ett sociokulturellt perspektiv då min hypotes är att bilderböcker 

används i sociala och kulturellt specifika sammanhang i grundskolans yngre år. Ett 

sociokulturellt perspektiv påvisar att alla människor lär sig konstant i alla sociala 

sammanhang. Säljö hävdar att det sociala samspelet är den viktigaste drivkraften i barns 

utveckling. Enligt Säljö går det inte att undvika att lära sig i ett sociokulturellt perspektiv. Han 

påstår att det handlar mer om vad vi lär oss i olika situationer. Säljö menar att lärande är ett 

perspektiv av all mänsklig verksamhet och kan ske kollektivt eller individuellt samt att 

lärandet är bundet till tänkandet och agerandet. Enligt Säljö är färdigheter och kunskaper i det 

sociokulturella perspektivet beroende av olika förutsättningar och perspektiv
47

.  

 

I dagens samhälle samspelar vi med olika redskap som stödjer oss i att hantera vardagens 

problem. Människan skapar ständigt nya redskap som utvecklar människans intellektuella 

förmågor. Dessa redskap ger alltså stöd för människans lärande och utveckling. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv har dessa redskap betydelse för människans utveckling och 

lärande
48

. Bilderboken kan ses som ett redskap då den porträtterar olika vardagssituationer 

som visar och hjälper barn samt vuxna i att lösa de vardagliga problemen. Enligt Björklund 

förekommer boken ofta som redskap i samspel med andra då barnen använder sig av den för 

att skapa kommunikation och interaktion med andra
49

. Genom samspel med människor blir 

det lättare att tolka och förstå sin omvärld. Säljö uttrycker att behärskningen av intellektuella 

och språkliga redskap är viktiga för elevers lärande och utveckling
50

.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv handlar lärandet om att förstå relationen mellan begrepp, 

situation, objekt och händelse. Säljö refererar till Vygotskij som anser att människor lär och 

utvecklas i ett socialt sammanhang och detta sociala samspel är grunden till allt lärande
51

. Det 

viktigaste psykologiska redskapet är språket då det är genom språket som sociokulturella 

erfarenheter förmedlas. I bilderboken behandlas språket tillsammans med bilder och i 

bilderboken förmedlas sociokulturella erfarenheter på olika sätt. Det som gör språket speciellt 

är att det fungerar som ett redskap för kommunikation mellan människor och inom 

människor. Både texten och bilden i bilderboken kommunicerar med människor och inom 

människor. Språket kopplar samman samhället och individen skriver Säljö med hänvisning till 

Vygotskij
52

.  
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Syfte och frågeställning 
 

Syftet är att undersöka hur några pedagoger använder bilderboken i den pedagogiska 

verksamheten. För att besvara övergripande syfte har följande frågeställning formulerats.  

 

Frågeställning: 

 I vilket syfte används bilderboken av pedagoger? 

 I vilket sammanhang används bilderboken? 

 Vad lär sig barnen av bilderboken enligt pedagogen? 
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Metod 

 
I denna undersökning användes intervju som metod för att samla in empiri. Sammanlagt 

intervjuades 6 pedagoger att för att få deras uppfattningar om hur och varför de använder sig 

av bilderboken i den pedagogiska verksamheten förskoleklass och grundskola.  

 

Intervju 

 

Genom samtalsintervjuer finns fördelen att det går att ställa följdfrågor vilket ger möjlighet att 

tydliggöra resonemangen i samtalen
53

. Eftersom tanken med intervjuerna var att få 

pedagogernas tankar och reflektioner om detta ämne så är detta en form av 

respondentundersökning. Enligt Esaiasson m.fl. är en respondentundersökning en typ av 

studie då forskare vill samla reflektioner och tankar från de utvalda svarspersonerna kring ett 

visst ämne
54

. Metoden innebar att jag som intervjuade utgick ifrån en intervjuguide som var 

uppdelad i teman med underfrågor. Enligt Esaiasson m.fl. så kan ordningen på de färdiga 

frågorna ändras beroende på vilka svar respondenten ger
55

. Detta var något som skedde under 

samtalsintervjuerna vilket bidrog till att intervjuerna till viss del såg olika ut dock var frågorna 

från intervjuguiden samma till alla respondenter som deltog i studien. 

 

Urval 

 

De sex utvalda pedagogerna arbetar i förskoleklass eller i lågstadiet och valdes ut för att jag 

på något vis kommit i kontakt med dessa under min utbildningstid. Pedagogerna som valde att 

delta som respondenter i denna studie är utspridda i en kommun på både landsbygd och stad. 

Erfarenheten av att arbeta i grundskolan skiljde sig mellan de utvalda respondenterna. Vissa 

hade börjat arbeta på förskola efter sin utbildning för att senare arbeta i grundskolan och 

yrkesåren de angav var från att de aktivt började arbeta med barnen som pedagog. 

Respondenterna har arbetat som pedagog mellan 5 och 40 år vilket bidrog till att det blev en 

spridning av erfarenheter bland respondenterna i studien. Detta skulle ha kunnat resultera i att 

pedagogerna gav varierande svar på grund av deras olika arbetslivserfarenheter.  

 

 

Tabell över de intervjuade 

Person Antal år i yrket Angiven utbildning Nuvarande 

barngrupp 

Pedagog 1 20 år Lärare 1-9 Förskoleklass 

Pedagog 2 41 år Barnskötare  Klass 1 

Pedagog 3 5 år Lågstadielärare Klass 1 

Pedagog 4 14 år Lågstadielärare Klass 2 

Pedagog 5 30 år Lärare 1-9 Klass 3 

Pedagog 6 33 år Lärare 1-9 Klass 1 
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Genomförande 

 

Intervjupersonerna informerades om syftet med studien samtidigt som de tillfrågades om de 

var villiga att delta. De fick även frågan om intervjun kunde få dokumenteras genom 

ljudupptagning. Tid för intervju bestämdes samtidigt som informationen gavs vilket skedde 

via telefon. Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats i deras klassrum när barnen 

inte var närvarande. Intervjuerna genomfördes med hjälp av de färdiga frågorna. Frågorna till 

intervjun finns med i bilaga 1 och har utformats med stöd av intervjuguiden
56

. Frågorna är 

indelade i teman med huvudrubriker och underrubriker utifrån intervjuguiden. Frågorna är 

befriade från ”akademisk jargong” och är då lätta att förstå och korta vilket Esaiasson m.fl. 

anser är grundregeln i samtalsintervjuer
57

. Intervjufrågorna och dess tema är baserat på 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

Intervjuerna spelades in så att allt som sägas sammanställdes efteråt genom att renskrivas. 

Under intervjun hade jag anteckningsblock och intervjufrågorna framför mig. Med detta 

menas inte att jag antecknade konstant utan att det gav mig en möjlighet att anteckna om 

något som sas skulle ha varit av större värde till analysen och resultatet. 

 

Databearbetning och Analysmetod  

 

Efter genomförd intervju antecknades reflektioner och tankar kring intervjun och vad som 

sagt under den. Det inspelade materialet transkriberades på en dator samma dag som intervjun 

skedde.  De mest relevanta svaren valdes ut i transkriberingen. Respondenterna hade en 

tendens att berätta saker om bilderboken som låg utanför studiens syfte och dessa ansågs inte 

vara relevanta därför valdes dessa bort i transkriberingen. Svaren sammanställdes under 

rubriker utifrån de huvudrubriker som finns i intervjuguiden. Intervjuerna skrivs ej ut helt och 

fullt utan återges endast i delar på grund av tidsramen för examensarbetet. Däremot har 

ordagranna citat tagits ut från inspelningarna för att belysa vissa svar som pedagogerna gav. 

Citaten har skriftspråksnormerats vilket betyder att felsägningar, pauser och annat som inte 

rör studien har tagits bort. Detta gjordes för att citaten skulle inte skulle bli för långa eller 

svårlästa. Intervjuerna har bearbetats och analyseras dels utifrån syftets frågeställningar och 

dels utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

I analysen används även begreppen visuell literacy, socialt samspel och samtal. Dessa 

begrepp valdes ut då en koppling till denna studies innehåll och teoretiska perspektiv finns. I 

det sociokulturella perspektivet anses det att människan lär sig i sociala samspel. Utifrån 

tidigare forskning så är samtal en viktig aspekt i användandet av bilderböcker. Visuell literacy 

valdes utifrån dess betydelse då i en bilderbok tolkar läsaren bilderna tillsammans med texten 

för att skapa en mening vilket anses som relevant i denna studie. Begreppet visuell literacy 

har används i analysen i den bemärkelsen som Simonsson har presenterat det i sin studie
58

.  

Visuell literacy är förmågan att tolka och skapa mening av informationen som presenteras i en 
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bild. Begreppet socialt samspel har används i analysen utifrån det Rhedin presenterat i sin 

avhandling dock har detta begreppet vidgas mer än vad Rhedin har gjort genom att innefatta 

fler komponenter. Hon använder begreppet när hon förklarar att det är barnet, boken och den 

vuxne som ingår i högläsningsstunden
59

. Även begreppet samtal tas upp i analysen utifrån 

Fast och Björklunds definition. Fast begreppsförklaring är att pedagoger samtalar kring 

bokens bilder och innehåll utifrån barnens egna erfarenheter
60

. Samtalet utgår ifrån en bok 

som är redskap för meningsskapande samtal om händelser, som ligger långt bortom textens 

och bildernas ursprungliga innehåll utifrån Björklunds definition
61

. Dessa begrepp är valda för 

att underlätta arbetet i att skapa en tydligare struktur i analysen ur ett sociokulturellt 

perspektiv.  

 

Reliabiliteten och validitet 

 

Genom att intervjua sex pedagoger som arbetar på olika platser med olika yrkesbakgrund det 

vill säga utbildning samt antal år i yrket, anser jag att reliabiliteten ökar och det blir en mer 

tillförlitlig syn än om bara en pedagog intervjuades eller om alla pedagogerna hade haft 

samma arbetsplats. Eftersom denna studie behandlar pedagogernas användning av 

bilderboken utifrån studiens resultat och analys är validiteten god då det som var relevant i 

sammanhanget undersöktes. Reliabiliteten är god i denna studie men man kan förstås inte 

säkerställa att det ser likadant ut på andra platser i världen då denna studie var liten med få 

respondenter som medverkade. 

 

Etiska aspekter 

 

I en forskningsstudie som denna finns det etiska förhållningssätt. Det finns ett antal krav som 

är viktiga för min specifika studie. Informationskravet, vilket innebär att forskaren måste 

informera deltagarna i studien om forskningsuppgiftens aktuella syfte, vilka villkor som 

gäller, att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Innan intervjun 

måste jag tydligt berätta för deltagarna hur jag samlar in min empiri och få deras samtycke. 

Informationen om studien, dess syfte och frågan om deltagandet skedde via telefon i denna 

studie. Innan intervjuerna förklarades vilka villkor som gällde, att deltagandet var frivilligt 

och frågade respondenterna om jag hade deras samtycke att samla in empirin via 

ljudinspelning.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Deltagarna i denna studie fick frågan om de ville delta och fick veta att det var frivilligt. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som medverkar i undersökningen skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. För att ge de medverkande största möjliga konfidentialitet 

namngavs deltagarna med t.ex. pedagog 1 i studien och i de nedskrivna intervjuerna. De 

ljudinspelade intervjuerna förvaras på ett USB i ett kassaskåp som ingen annan än studiens 
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författare har tillgång till. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda 

personer endast får användas för forskning och får inte utlånas för kommersiellt bruk eller 

andra ickevetenskapliga syften. Personuppgifterna som samlas in i forskningen får inte 

användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, 

etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda
62

. Den insamlade empirin kommer endast 

att användas i denna studie.  

 

Metodreflektion 

 

Respondenterna associerade till ting som låg utanför studiens syfte, till exempel sina egna 

barn och barnbarn.  Detta valdes bort vid redovisning av resultatet då det inte ingick i studiens 

syfte och frågeställning. Anledningen till varför respondenterna associerade till mer än 

studiens syfte kan ha varit då samtalsintervjuer användes vilket skapar ett mer ”öppet” samtal 

som då gav utrymme till dessa associationer. Då studien genomfördes under en begränsad 

tidperiod kan även metodvalet ifrågasättas. Var intervjuer det bästa valet? Under denna tid 

hade en enkät troligen varit en metod som gett större empiri dock kan det upplevas svårt att 

sammanställa enkäterna. Observationer skulle kunnat ha skapa mer en bild av bliderbokens 

användning. Svårigheten ligger i att avgöra när dessa observationer skulle äga rum samt att 

sådana observationer även kan bli oerhört tidskrävand. Intervjuerna skulle kunna ha 

utvecklats och varit fler om det hade funnits mer tid.  
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Resultat 
 

I detta kapitel redovisas studiens resultat under två huvudrubriker. De två rubrikerna är: 

Sammanhang där bilderboken används och Syfte och kunskaper genom användning av 

bilderboken. Det finns två under rubriker under rubriken sammanhang där bilderboken 

används, Placering och tillgång av bilderböcker samt Högläsning av bilderboken. Under 

rubriken Syfte och kunskaper genom användning av bilderboken finns även två underrubriker, 

Ordförråd och Relationer, vilka uppmärksammas då dessa är betydande delar av vad 

pedagogerna anser att barnen lär sig av bilderboken.  

 

Bilderbokens användning  

 

Alla pedagogerna svarade att de använde sig av bilderboken under högläsningsstunder och i 

temaarbeten. Pedagogerna som arbetade i klass 1-2 svarade att när de gav barnen läsläxa var 

det oftast bilderböcker barnen fick med sig hem.  

En av pedagogerna som arbetar i klass 1 anser att texten berättar vad bilden visar. 

Pedagogen som arbetar i tvåan anser att pedagoger slutar att använda bilderböcker när barnen 

blir lite äldre då de kan skapa egna inre bilder och sedan kan de även själva läsa bilderböcker. 

Bilden är jätteviktig, bilden har ett värde, den förtydligar en text och skapar en saga, uttrycker 

en av pedagogerna som arbetar i en etta. Barnen verkar uppleva att bilderboken är för lätt att 

läsa för att det är bilder i och därför väljer barnen bort dem när de blir äldre, berättar 

pedagogen som arbetar i tvåan. Fyra av de sex intervjuade pedagogerna nämnde att 

bilderboken finns med livet ut.  De andra två pedagogerna som blev intervjuade påpekade att 

närheten till bilderboken minskar med åldern. Bilderboken är betydelsefull i undervisningen 

och i barnens utveckling ansåg alla pedagogerna och en av dem sa: 

 

Jag skulle inte kunna klara mig utan bilderboken. En bok med 

endast text gör så att den som lyssnar inte får bestämma något 

men med en bilderbok så får den som lyssnar vara med och vara 

aktiv. Barnen får vara med och peka, tänka och fråga. De klarar 

inte av att sitta still och bara lyssna. 

 

Pedagogen i klass 3 menade att man använder bilderboken mer med de yngre barnen då 

anledningen varför man använder bilderboken är för att barnen ska kunna följa med i 

berättelse genom bilderna när de ännu inte kan läsa. På det sättet blir barnen aktiva i 

lässtunden. En pedagog som arbetar i klass 1 anser att bilderboken är viktig då barnen lär sig 

så mycket av den som tidigare nämnts relationer, fantasi och ordkunskap. Alla pedagogerna 

nämnde olika saker som gör bilderboken viktig för deras undervisning och för barnens 

utveckling.  
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Placering och tillgång av bilderböcker 

 

De intervjuade berättar att de har bilderböckerna placerade i bokhyllor i klassrummen. Under 

intervjuerna visade även pedagogerna var bilderböckerna är placerade i klassrummet. Dock 

berättade tre av pedagogerna att de även placerat böckerna på fler ställen. Pedagogen som 

arbetar i förskoleklass har böcker i en låda på hjul då de använder sig av bilderböckerna i alla 

samlingar och uttrycker att det är viktigt att böckerna finns lättillgängliga för barnen. 

Pedagogen som arbetar i klass 3 har ett stort bord i klassrummet där bilderböckerna placeras 

efter att de blivit recenserade av ett barn i klassen. En av pedagogerna som arbetar i klass 1 

uttrycker att hon ibland ställer fram några böcker vid tavlan för att göra dem mer synliga så att 

barnen kan inspireras att vilja läsa dem. 

 

En av pedagogerna som arbetar i klass 1 berättade att det är viktigt att böckerna är placerade 

så att barnen har möjlighet att bläddra i dem när de vill och det finns tid över. De intervjuade 

uttryckte att de önskar att det fanns mer plats för bilderböckerna så att de kunde placera dem 

på ett mer synligt sätt än på en bokhylla. Dock uttryckte ingen pedagog att den placering 

bilderböckerna har i dagsläget är dålig utan att det fungerar tillfredsställande. En av 

pedagogerna som arbetar i en etta nämner att det finns för- och nackdelar med var man 

placerar bilderböckerna, att placera dem i en bokhylla gör att böckerna inte blir speciellt 

synliga: 

 

På en hylla blir böckerna inte särskilt synliga men det är en bra 

plats att ställa böckerna på. Jag försöker visa upp böckerna när 

jag ställer fram några vid tavlan. 

 

I intervjuerna ställdes frågan om vilken tillgång till bilderböcker pedagogerna har. Alla 

nämnde då att det finns ett skolbibliotek på den skola där de arbetar och att de besöker 

bokbussen som kommer till respektive skola ibland. En av pedagogerna som arbetar i klass 1 

talade om att barnen får låna sina bilderböcker från bokbussen och från hyllan i klassrummet 

som hon fyller på från skolbiblioteket vilket även en av de andra pedagogerna nämner. 

Pedagogen som arbetar i klass 2 berättar att hon även lånar in böcker från länsbiblioteket och 

SLI (Svenska läromedel). Alla uttrycker att de har en skolbibliotekarie på respektive skola 

som kan hjälpa dem med att plocka fram böcker som de vill använda sig av.   

 

Högläsning av bilderboken 

 

Alla pedagogerna sa att de försöker högläsa, läsa högt, för barnen varje dag. De pedagoger 

som arbetar med barnen i klass 2-3 berättade att barnen också har en egen lässtund där de får 

läsa själva eller tillsammans med en kompis. Pedagogen som arbetar i klass 3 berättar att 

hennes klass får i uppgift att högläsa en bilderbok för de yngre barnen ibland. Pedagogerna 

använder sig av bilderboken i flera olika sammanhang, tre av pedagogerna svarade att de 

bland annat använder sig av bilderboken när de vill ha en lugn stund för att samla barnen och 

tillsammans ha en gemensam läsupplevelse.  
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Det finns både bra och dåliga bilderböcker anser pedagogen i förskoleklassen, så man måste 

tänka på vilka bilderböcker man väljer att högläsa. Samma pedagog anser att högläsning är 

oerhört viktigt och att man som pedagog är medveten om vilket syfte man har med att läsa 

boken. Med syfte menar pedagogen att man ska ha tänkt igenom vilken anledning man har för 

att läsa en viss bok: 

 

Är det för att ha en lugn stund eller för att behandla ett visst ämne 

eller något annat. 

 

Alla pedagogerna ansåg att det var viktigt med högläsning då det ger barnen möjlighet att 

utveckla sitt ordförråd och begrepp. När man högläser måste man ibland stanna upp och 

förklara svåra ord anser pedagogen som arbetar i klass 2. Om barnen inte förstår orden slutar 

de lyssna och högläsningsstunden blir då inte längre lärorik för dem, forsätter pedagogen. En 

av pedagogerna som arbetar i klass 1 anser att det finns ett stort värde i högläsning då barnen 

får möjlighet att skapa inre bilder och gruppen samlas för en lugn stund. Samma pedagog 

berättade att det är viktigt att visa bilderna i vissa böcker där de verkligen har en betydelse för 

texten men att i andra böcker kan barnen få träna på att skapa egna inre bilder. 

 

Syfte och kunskaper genom användning av bilderboken 

 

Ordförråd  

Alla de intervjuade använder sig av bilderböcker och uttryckte att bilden är viktig. När de 

läser en bilderbok för barnen så samtalar några av pedagogerna om bilderna på olika sätt. 

Pedagogen i förskoleklassen berättade att genom att samtala om bilden och texten berikas 

barnens ordförråd. De samtalar genom att stanna upp vid bilder eller ett annorlunda ord och 

samtalar kring det innan de fortsätter att läsa. En av pedagogerna som arbetar i klass 1 tar upp 

att när de läste Kajsa Kavat fick de stanna upp för att samtala och diskutera om hur man är när 

man är kavat. En av de andra pedagogerna som också arbetade i en klass 1 nämnde att hon 

stannat upp vid ordet kälke härom dagen då barnen inte visste vad det var vilket lede till att de 

samtalade om ordet, dess betydelse och vilket ord vi använder idag. En av de pedagoger som 

arbetar i en etta använder sig också av bilderböcker för att skapa diskussion och säger 

följande: 

 

Om det är en bild på till exempel ett torg kan jag fråga hur barnen 

tror att det låter och luktar på torget. Barnen får diskutera vad de 

tror och då behöver barnen fantasi och en verklighetsuppfattning.  

 
Med verklighetsuppfattning menade pedagogen troligen att barnen genom sina genom 

erfarenheter av verkligheten ska beskriva torget. Alla barnen kan därför ha olika åsikter om 

torget då barnen har olika upplevelser av olika torg. De andra pedagogerna nämnde att de 

oftast använder bilderboken i teman eller under högläsning dock blir det mer kapitelböcker 

när barnen blir äldre, runt nio år.  
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En av pedagogerna som arbetar i en etta ansåg att barnen lär sig att följa en röd tråd och hur 

en saga är uppbyggd. Pedagogen som arbetar i klass 3 berättade också att barnen lär sig om 

sagans uppbyggnad men även hur man hanterar en bok.  Barnen utvecklar sitt ordförråd och 

sin ordkunskap genom bilderboken anser alla pedagogerna. Pedagogen som arbetar i en tvåa 

berättade att hon ansåg att barnen lär sig att skapa inre bilder bland annat. Pedagogen i 

förskoleklassen ansåg att bilderboken är ett kulturarv:  

 

Bilderboken ger barnen bilder av andras verklighet och möjlighet 

att leva sig in i andra kulturer. I bilderböckerna får vi se hur det 

var förr och att det var en annan verklighet. Det gamla lever kvar 

i bilderböckerna.  

 

En av pedagogerna som arbetar i en etta uttrycker också att barnen lär sig om hur det var förr i 

tiden men också hur det är på andra platser som de inte har upplevt på riktigt, till exempel 

rymden. 

 

Relationer  

Pedagogen som arbetar i tvåan uppmärksammade att även om barnen är äldre är bilderböcker 

bra att använda för att uppmärksamma relationer och problem som kan uppstå i vardagen: 

 

Det finns mycket bra bilderböcker som barnen kan sätta sig in i 

och som speglar vardagssituationer. Barn har lätt att se utifrån 

genom ”två grisar” istället för att se genom sig själv.  

 

Denna pedagog använde ”två grisar” som en symbolik för bilderböcker där relationer mellan 

två parter beskrivs och som behandlar olika situationer. Hon menade även att det oftast är djur 

eller roliga figurer som en bok om relationer handlar om och väljer då att uttrycka sig så då 

hon inte kom på ett exempel. Pedagogen nämnde Mamma Mu och Kråkan som ett exempel på 

en bilderbok där vardagssituationer och relationer utspelas via en ko och en kråka. Det finns 

även bilderböcker där den ena rollfiguren är människa och den andra ett djur. Pedagogen som 

arbetar i klass 3 uppmärksammade också att bilderböckerna förmedlar olika händelser och 

relationer samt att bilderboken förmedlar känslor. Bilderboken förmedlar händelser och 

känslor i olika typer av relationer som barnen kan känna igen sig i och få kunskap om hur 

man kan hantera allt det om de skulle ske i verkligheten.  

 

På frågan hur de använder sig av bilderboken nämnde flera av pedagogerna att det faktiskt 

finns flera bra bilderböcker som man kan använda vid svåra situationer till exempel 

mobbning, sjukdom, död och annat. Pedagogen i förskoleklassen berättade att de vid flera 

tillfällen använt sig av bilderböcker som behandlar döden när de har ett barn som upplevt att 

någon gått bort: 

 

Det finns flera bra bilderböcker som man kan använda vid svåra 

situationer till exempel om någon gått bort så kan jag använda 
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mig av bilderböcker som behandlar det ämnet. Men jag anser att 

man kan ta vilken bilderbok som helst och göra något bra av det. 

 

Pedagogen påpekade att det går att göra något bra av bilderboken oavsett vad den handlar om. 

Samma pedagog uttryckte även att det är viktigt att man som pedagog innan vet i förväg vad 

boken handlar om och med många yrkesår blir det lätt att man använder samma böcker om 

igen då man hittat sina favoriter som behandlar olika ämnen samt är pedagogiska.  
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Analys 

 
Det teoretiska perspektivet som resultatet kommer att analyseras i relation till är ett 

sociokulturellt perspektiv. 

 

Socialt samspel 

Under högläsningsstunden som pedagogerna berättat att de har, sker ett socialt samspel 

mellan pedagogen, barnen och bokens innehåll, både texten och bilderna, detta sociala 

samspel skriver Rhedin om i sin avhandling
63

. Under högläsningsstunderna kan det ske ett 

socialt samspel när pedagogerna stannar upp och förklarar ord för att ge alla barnen möjlighet 

att förstå berättelsen om pedagogen gör barnen delaktiga i denna process. Det sker ett 

meningsskapande då pedagogen och barnen ger orden en betydelse vilket skapar förståelse, 

detta gör att boken blir mer meningsfull då barnen utvecklar sin ordkunskap. Genom att 

pedagogen stannar upp och bjuder in barnen till att aktivt medverka blir detta sociala 

sammanhang ett tillfälle där barnen utvecklar sin kunskap om först och främst språk. Enligt 

Vygotskijs är detta sociala samspel är grunden till allt lärande, i de sociala sammanhangen 

utvecklas och lär människan
64

.  

Pedagogen i förskoleklassen nämner att de har några bilderböcker placerade i en låda på hjul 

som de använder sig av vid samlingen vilket tyder på att bilderböckerna används i ett socialt 

sammanhang. Genom att bilderboken är placerad på ett lättillgängligt sätt för deras samlingar 

används den i sociala sammanhang där barnen har möjlighet att lära sig nya saker och 

utvecklas. Om bilderböckerna placeras så att de synliggörs mer kan det bidra till att de 

används mer i sociala sammanhang. En av pedagogerna berättar att böckerna placeras mer 

synliga efter att barnen recenserat dem vilket även det då sker i ett socialt sammanhang. 

Barnen får möjlighet att lära sig tillräckligt om en bilderbok för att sedan få möjlighet att titta 

närmare på den. Bilderböckerna blir uppmärksammade i sociala sammanhang och placeras på 

en plats där barnen har möjlighet att utveckla sitt intresse för den boken. Pedagogerna nämner 

bokbussen som ett exempel på deras tillgång till böcker. Barnen får tillsammans gå till 

bokbussen och låna böcker detta är också ett socialt sammanhang där de har möjlighet att 

utöka sitt intresse för böcker tillsammans med andra.  

Bilderboken används bland annat av pedagogerna när de ska högläsa och det är ett socialt 

sammanhang då det är fler som deltar. Pedagogerna nämner en rad lärdomar som barnen får 

ut av bilderboken. De anser att barnen utvecklar sitt ordförråd, ordkunskap och 

verklighetsuppfattning. Barnen får en förståelse för hur oliks situationer, relationer, kulturer 

och platser kan upplevas. Om barnen får använda böckerna själva lär de sig att hantera böcker 

och tolka bilder. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan man se att bilderboken används i ett 

socialt sammanhang där barnen lär sig och att bilderboken används som redskap av 

pedagogerna för att hantera olika situationer som uppstår i barnens vardag. Utifrån det 

pedagogerna har sagt att barnen lär sig har pedagogerna skapat möjlighet för barnen att uppnå 
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mål i läroplanen i flera olika ämnen, till exempel svenska och de samhällsorienterade ämnen. 

En av pedagogerna berättar att barnen får läsa högt för de yngre barnen vilket skapar ett 

socialt samspel där lärandet sannorlikt sker för både den som läser och för den som lyssnar. 

Beroende på hur bilderboken används lär sig barnen olika saker under detta sociala 

sammanhang. Barnen utvecklar och får kunskaper om till exempel relationer och ordförrådet. 

 

Samtal och visuell literacy  

 

Pedagogerna uttrycker att barnen är aktiva i högläsningsstunden och de samtalar om bokens 

innehåll som även kan utvidgas till att samtala om egna erfarenheter. Samtalet utgår ifrån en 

bok som är redskap för meningsskapande samtal om händelser, som ligger långt bortom 

textens och bildernas ursprungliga innehåll utifrån Björklunds definition
65

. En pedagog 

berättar om när vissa ord kommer upp i en bok och de samtalar vidare om ordets betydelse. 

En annan pedagog nämner att genom en bok kan samtal om till exempel relationer ske då 

boken handlade om någon form av relationer. Dessa samtal utgår ifrån boken och leder 

samtalet vidare till något som inte är från bokens ursprungliga innehåll. En pedagog nämner 

att bilderna i boken gör så att barnen kan följa med i berättelsen. Detta kan anses vara en 

visuell literacy då barnen tolkar sagan eller boken utifrån bilderna. Barnen lär sig alltså att 

tolka bilder när de upplever en bok och utvecklar sin literacy förmåga som Simonsson skriver 

om i sin avhandling
66

.  En av pedagogerna beskriver en situation där barnen aktivt får samtala 

och göra verklighet av bilden som finns i bilderboken: 

 

Om det är en bild på till exempel ett torg kan jag fråga hur barnen tror att det 

låter och luktar på torget. Barnen får diskutera vad de tror och då behöver 

barnen fantasi och en verklighetsuppfattning.  

 

Fast beskriver att samtal är att pedagoger samtalar kring bokens bilder och innehåll utifrån 

barnens egna erfarenheter
67

. Genom samtal om bilden av ett torg, får barnen möjlighet att 

använda sina egna erfarenheter och upplevelser. Detta kan leda till att barnen och 

pedagogerna samtalar om händelser som ligger långt bortom textens och bildens ursprungliga 

innehåll. Enligt Björklund är boken som ett redskap för dessa meningsskapande samtal om 

erfarenheter och händelser
68

.  

 

Pedagogerna i denna studie ser bildens värde dock upplever pedagogerna att de äldre barnen 

inte uppskattar bildens värde. Bilden är jätteviktig, bilden har ett värde, den förtydligar en text 

och skapar en saga, uttrycker en av pedagogerna som arbetar i en etta. Denna pedagog 

uttrycker att visuell literacy är viktigt. Barnen verkar uppleva att bilderboken är för lätt att 

läsa för att det är bilder i och därför väljer barnen bort dem när de blir äldre, berättar 

pedagogen som arbetar i tvåan.  
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Diskussion 

 
Under denna del kommer en diskussion att föras kring resultatet och de analyser som 

presenterats i denna studie och relatera till tidigare forskning som presenterats om området 

bilderbokens användning.  

 

Samtal och diskussion om bilderbokens innehåll 

 

Flera av pedagogerna berättar att det uppkommer frågor och samtal kring bilderbokens 

innehåll som läses gemensamt. Dessa frågor handlar om bilderna, textens innehåll och samtal 

om jämförelser mellan olika situationer som barnen känner igen sig i. Genom att pedagogerna 

tillåter samtal kring bokens innehåll kan bokens innehåll utvidgas och kanske tillvaratas mer 

av barnen och pedagogerna. Samtal och frågor som kan anknytas mellan bokens innehåll och 

egna erfarenheter medför att högläsningen utvidgas anser Björklund
69

. Ordförrådet är något 

som alla respondenterna anser att barnen utvecklar genom samtal om bilderboken, genom att 

barnen och pedagogerna tillsammans diskuterar vad olika ord betyder. Enligt Helling är det i 

de lägre åldrarna bilderbokens uppgift är att ge barnen ett förråd av ord, begrepp, klanger och 

rytmer som de kan arbeta vidare med
70

. Dock visar respondenternas svar att barnen ända upp 

till nio års ålder utvecklar sitt ordförråd och får via bilderboken nya ord och begrepp.  

 

Björklund anser att det i bilderboken finns det både bilder och text som förmedlar boken 

meningsinnehåll. Dessa kan, enligt hennes åsikt, inspirera till utvidgning som skapar 

kommunikation och samtal om händelser som ligger bortom texten och bildens ursprungliga 

mening
71

. En av de intervjuade berättar att barnen fick beskriva dofter och ljud som kunde ha 

varit på torget som visas i boken. Genom detta samtal utvidgas boken och skapar en annan 

betydelse än vad den ursprungliga meningen var med bilden. Pedagogen låter barnen använda 

sina erfarenheter för att levandegöra bilden. Genom att koppla samman bokens innehåll med 

barnens livserfarenhet ger det barnen möjlighet att samtala om bilderna mer i detalj då både 

barnen och pedagogerna har fokus på bilden i boken och inte dess innehåll
72

.  

 

Sammanhang där bilderboken används 

 

De pedagoger som blev intervjuade i denna studie uttrycker att de har fler källor än 

biblioteken att vända sig till bland annat bokbussen och SLI. Det finns bland annat ett 

skolbibliotek på alla skolor där respondenterna arbetade där har alla pedagogerna tillgång till 

sitt respektive skolbibliotek. Där kan pedagogerna låna böcker och om den bok som de söker 

inte finns kan skolbibliotekarien försöka beställa dit dem från det närmaste stadsbibliotek. 

Simonsson fick i sin studie fram motsatsen att pedagogerna upplevde att de inte hade tid att 

besöka biblioteken och när de väl gjorde det så upplevde de svårtigheter att hitta de böcker de 
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ville låna på biblioteken
73

. Simonssons studie är genomförd i förskolan och denna studie är 

utförd med pedagoger som är aktiva i förskoleklass och grundskola. Den tolkning som kan 

göras utifrån detta är att skolorna med största sannolikhet har mer tillgång till bibliotek och 

bilderböcker än vad en förskola har. Var skolan eller förskolan är placerad kan också ha 

betydelse för hur pedagogerna upplever tillgången till böcker och biblotek. Ligger skolan i en 

stad nära stadsbiblioteket kan dessa uppleva det lättare och mer tillgängligt än om den är 

placerad på landsbygden.  

 

Pedagogerna som blev intervjuade i denna studie angav olika sammanhang och anledningar 

till sitt användande av bilderboken. Två av pedagogerna angav att de använde bilderboken när 

de ville ha en lugn stund om gruppen varit livlig. Enligt Pramling m.fl. förknippas sagor med 

fantasi, skapande och avkoppling men Pramling m.fl. anser att det även borde sammankopplas 

med tänkande och lärande. Dessa två pedagoger upplever bilderboken som ett redskap för 

avslappning men de uttryckte även att barnen fick ut kunskap av bilderböckerna. Pedagogerna 

börjar se bilderboken som ett redskap som de kan använda i sin undervisning. En av 

pedagogerna säger att hon använder sig av bilderboken för att bland annat få en gemensam 

läsupplevelse. I Fast studie nämner en av pedagogerna att det ger barnen en känsla av 

samhörighet när de har högläsning
74

. Genom detta kan tolkas att högläsningsstunden kan vara 

till för att dela en läsupplevelse vilket skapar känslan av samhörighet.  

 

Barnen får uppleva andra kulturer och hur det ser ut på andra platser. Ingen av de intervjuade 

tog upp läroplanen men alla nämnde olika kunskaper barnen får av bilderboken. Ett exempel 

på detta är att bilderboken visar olika kulturer, platser och hur det var förr i tiden. Detta kan 

kopplas samman med de samhällsorienterade ämnena till exempel förr i tiden är en del av 

historia. Bilderboken är ett redskap i undervisningen då den bär på mycket kunskap. 

Pedagogen bör veta vilken kunskap som ska förmedlas med läsningen av bilderboken och ha 

ett syfte med den. De äldre barnen väljer bort bilderboken på grund av att bilderna gör den för 

”lätt” enligt en av de intervjuade. Dock beror detta på vilka litterära böcker som räknas in 

under genren bilderboken, om kravet endast är att det ska vara bilder och text på varje uppslag 

finns det bilderböcker som äldre barn och vuxna läser. Serier finns i bokform där det 

förekommer flera bilder med text till som barn och vuxna läser. Vad som räknas som en 

bilderbok var det ingen av de intervjuade som nämnde.  

 

Enligt Nettervik är en bilderbok är inte detsamma som en bok med bilder i, utan en bilderbok 

är en bok är bilderna har en dominerande roll. Det förekommer som regel minst en stor bild 

per uppslag i en bilderbok
75

. I serier är det oftast flera bilder per uppslag i samband med lite 

text. Är serier då en bilderbok? Utifrån Netterviks definition av bilderboken så borde serier 

kunna räknas in under kategorin bilderbok. Serier är ett exempel på att bilderna 

kommunicerar till både barn och vuxna. Simonsson påstår att vuxna förser barnen med 

bilderböcker då de antar att bilden kommunicerar mer naturligt och direkt till barnet än vad 
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ord gör samt att bilderna stödjer barnen i att skapa mening åt texten i boken
76

. Utifrån studiens 

resultat upplevs det som bildens värde inte förstås av barnen men pedagogerna uttrycker att 

bilden har ett värde för språkutveckling. Enligt Kåreland talar bilden mer direkt till oss än det 

tryckta ordet och bilden har många funktioner till exempel, informera, ge kunskap, påverkar, 

inspirerar och berättar
77

. Funktionerna som bilden har borde göra att den är ett självklart 

redskap i den pedagogiska verksamheten men om bilderboken används för att ha en lugn 

stund så är frågan om pedagogerna vet om bilderbokens funktioner?  

 

Syfte och kunskaper genom användning av bilderboken 

 

Utifrån vad pedagogerna uttryckt att barnen lär sig kan man säga att barnen utvecklar sitt 

språk, läs- och skrivprocessen. Då alla pedagogerna nämner att barnen lär sig ord och begrepp 

vilket kan anses vara grunden till språkutveckling. Bilderboksläsandet kan bidra till att barns 

skriftspråksprocess stimuleras och stärks
78

. Barnen får kunskaper av bilderboken när den 

används i sociala sammanhang som till exempel högläsning. I ett sociokulturellt perspektiv 

syns det att bilderboken har använts av pedagogerna i sociala sammanhang där det upplevs att 

barnen har fått ut kunskap. Tolkningen av resultatet kan vara att högläsning är det sociala 

sammanhang där bilderboken används och detta skapar lärandesituationer men det kan även 

tolkas som att bilderboken ger kunskap oavsett vilket socialt sammanhang den förekommer i. 

Dock bör pedagogen som tänker använda bilderboken som redskap för att förmedla kunskap 

ha tagit till sig bokens innehåll innan då bilderböcker förmedlar olika saker.  

 

Innan man använder bilderböcker från andra tidsepoker och perioder bör man vara insatt i vad 

boken innehåller. Bilderböcker från andra tider kan med dagens samhälles värderingar anses 

som kränkande på flera olika sätt i både bilden och/eller texten. Om man väljer att använda en 

sådan bok som riskerar att kunna uppfattas som kränkande bör man i så fall också samtala och 

reflektera kring den aktuella tidens värderingar och kanske varför det är annorlunda idag.  

 

I dagens samhälle används bilden som kommunikationssätt i nästan all kommunikation. 

Bilderboken kan för barnen vara det redskap som ger dem kunskap om hur man hanterar 

denna form av kommunikation. Dock är barnen i dagens samhälle utsatta för detta 

kommunikationssätt från tidig ålder vilket bidrar till att bilderboken inte lär dem detta. Då de 

får en vana att se rörliga bilder så kan det bidra till att bilderboken anses som tråkig då den 

kan upplevas att inte ha samma kvalité som till exempel en modern animerad film. Enligt 

Jonsson ger bilderboksläsandet barnen erfarenheter av att hantera bilder som en del av det 

visuella språket och detta kommer barnen att möta senare i läs- och skrivsammanhang när de 

själva läser, skriver, ritar och berättar
79

. Bilderboken har dock ur ett pedagogiskt, utvecklande 

och stimulerande perspektiv den fördelen att den kräver mer av ett barn då barnet måste 

fantisera fram delar av berättelsen utifrån det bilderbokens text och bilder beskriver. 
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Några av de intervjuade pedagogerna uttrycker att högläsning genomförs för att de vill ha en 

lugn stund. De syftar på att de vill lugna ner barnen och samla dem. Frågan är om man vill ha 

en pedagogisk stund eller en lugn stund. I den pedagogiska verksamheten borde det kallas för 

en pedagogisk stund då jag anser att det ska vara en lärorik stund som barnen utvecklas av och 

inte för att lugna ner dem. Bokläsandet brukar uppfattas som en lugn stund då barnen sitter 

tysta och lyssnar dock sker det förhoppningsvis ett lärande under denna stund vilket inte får 

glömmas. I skolan bör allt som sker ha ett syfte som innehåller något som utvecklar barnens 

olika kunskaper. Får bilderboken som litterärt verk sitt eget värde om den används för en lugn 

stund? Pedagogen har förhoppningsvis valt ut bilderboken utifrån det innehåll den behandlar 

vilket för med sig att den har ett litterärt värde men när pedagogen tänker att den används för 

att skapa en lugn stund kan dess litterära värde förminskas.  

 

En pedagog har uppfattat att barnen själva anser att bilderboken är för lätt att läsa när de är 

runt nio år. Detta är enligt pedagogen för att bilden gör att boken upplevs vara för enkel av 

barnen. Varför det blir så är svårt att veta men barnen påverkas av allt som sker runt dem 

vilket kanske även sker i detta fall. Barnen kanske får uppfostras med att bilderboken är för de 

som inte lärt sig läsa ännu. Detta är något som skulle kunna forskas vidare på. Bilderboken är 

en artefakt som kan användas för att bland annat ge barnen kunskaper om sambandet mellan 

det visuella och verbala språket. Utifrån denna studie kan man konstatera att de intervjuade 

använder bilderboken som ett redskap i den pedagogiska verksamheten men vill barnen 

använda boken som ett redskap? Förstår barnen värdet i att ha både text och bild? De båda 

delarna bidrar till deras litteracitet. Bilden kan ses som ett stort stöd till texten vilket visa barn 

kan ha ett behov av dock anser jag att bilden ofta berättar något mer än vad texten beskriver. 

 
Lärdomarna skiljer sig åt beroende på vilken bilderbok det handlar om. Det är inte bara 

bilderboken som ger dessa kunskaper utan det gör även andra böcker. Dock kan bilden fånga 

ens intresse för att lyssna och vilja vet vad som sker på bilden. Det finns väldigt enkla 

bilderböcker där bilden och texten säger samma sak men det finns även aktiva bilderböcker 

där barnen får lyssna till texten och finna svaren i bilden. Det kan vara att man ska leta reda 

på något som gömmer sig i bilden innan man kan vända blad. Detta gör barnen aktiva men 

frågan är vad de då lär sig? Beroende på vad barnen letar efter kan det till exempel utveckla 

deras ordförråd då det får en bild av ordet som de letar efter. Det utvecklar kanske även 

egenskaper som fantasi och nyfikenhet. Dock kommer kunskaperna utifrån bokens innehåll 

om den handlar om vardagliga problem som ger barnen en inblick i hur dessa situationer kan 

hanteras och hur olika relationer ser ut.  

 

Det viktiga med en bok överlag anser jag ändå är att den utvecklar barnens fantasi då en bok 

tar med en på en resa till en annan plats och äventyr som inte sker i vardagen. Både vuxna och 

barn behöver få ”fly” från verkligheten ibland och bearbeta olika händelser som jag anser att 

man kan göra genom att få möjlighet att uppleva en bok. Böcker överlag har en tendens att 

beskriva erfarenheter som någon kan relatera till vilket bidrar till att man bearbetar sina 

erfarenheter under läsningen.  
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Konklusion 
 

Studien sammanfattas under denna rubrik genom en kort diskussion om denna studie och 

kommande forskning som skulle kunna ske.  

 

Slutsatsen är att det finns mycket kunskaper i bilderböcker och att pedagogerna använder den 

dock inte i så stor omfattning som de själva speglar att de skulle vilja. Detta kan i viss mån 

förklaras med att tillgången till bilderböcker varierar mellan skolorna. Pedagogerna anser 

även att bilden är betydelsefull i bilderboken dock upplever de att barnen i de äldre åldrarna 

tycker ibland att bilden gör boken för enkel. Utifrån bilderbokens pedagogiska värde så finns 

det en utvecklingspotential i att använda bilderboken mer i den pedagogiska verksamheten. I 

denna studie kom det fram att bilderboken används i sociala sammanhang och oftast för att 

skapa lärande situationer.  

 

Vidare forskning utifrån denna studie kan även fokusera på bilderbokens användning. Denna 

studie visar pedagogers användande men det skulle kunna vara intressant att få en uppfattning 

om barnens bilderboksanvändande. I denna studie diskuteras bildens och textens betydelse i 

bilderboken detta är även en aspekt som skulle behövas forskas vidare på. Är bilden lika 

viktigt som texten eller är det tvärt om? Pedagogerna använder bilderboken som ett redskap 

men detta belyses endast lite i denna studie, är bilderboken en språkutvecklande artefakt? 

Något som skulle kunna vara fascinerande är att ta reda på om bilderboken är en symbol för 

en lugn stund. Dessa är några exempel på vidare forskning utifrån det resultat som 

framkommit i denna studie. 

 

 Bilderboken – en lugn stund? 

 Bilderboken – språkutvecklande artefakt 

 Bildens betydelse i bilderboken 

 Textens betydelse i bilderboken 

 Barnens bilderboks användande 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Namn 

Ålder 

Yrke 

Avdelning/klass 

 

Hur länge har du arbetat som pedagog? 

 

Vilken typ av bok har du använt dig mest av som pedagog i verksamheten? 

 

Har du använt dig av bilderböcker i den pedagogiska verksamheten? 

 

Huvudtema 1: Placering av bilderböcker 

Vart har ni placerat bilderböckerna i den pedagogiska verksamheten? 

(högt, lågt, på en hylla, i ett skåp) 

 

Vad tycker du som pedagog om böckernas placering? 

(Varför? Hur? När?) 

 

Vart skulle du vilja placera bilderböckerna? 

(Varför? Hur?) 

 

Undertema 1: Tillgång till bilderböcker 

Vilken tillgång till bilderböcker har ni? 

(Varför? Hur? När?) 

 

Huvudtema 2: Användning av bilderböckerna 

Använder du som pedagog dig av bilderboken i den pedagogiska verksamheten? 

(Syfte? När? Varför? Vart?) 

 

Hur använder du som pedagog dig av bilderboken i den pedagogiska verksamheten? 

(När? Varför?) 

 

Hur ofta använder du som pedagog dig av bilderboken i verksamheten? 

(Varför? När?) 

 

I vilket sammanhang använder du som pedagog dig av bilderböcker i verksamheten? 

(Varför? Hur?) 

 

När använder barnen sig av bilderböcker? 

(Varför? Hur?) 
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Vad gör barnen med bilderböckerna? 

(Varför? Hur? När? Vart?) 

 

Undertema 1: Kunskap 

Vad anser du som pedagog att barnen lär sig av bilderböcker? 

(Varför? Hur? När) 

 

Huvudtema 3: Övrigt 

 

Vad har du som pedagog för tankar kring högläsning? 

(Varför? Hur? När?) 

 

Vad har du som pedagog för tankar kring bilderböcker? 

(Varför? Hur? När?) 

 

Vilken betydelse har bilderboken för dig som pedagog? 

(Varför? Hur? När?) 

 

Har du något som du vill tillägga eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 

 


