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Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate how educators and teachers work-

ing with younger ages work with the picture book in preschool and school, 

based on the aesthetic subjects and how this work affects children's learning. 

This is relevant and important for the preschool teacher and teacher's profes-

sion as children of today live in a world where symbols, characters, text and 

image are part of their culture, and language, gestures and images are in-

cluded in a broader perspective on what reading and writing mean. In pre-

school, children should be encouraged to use and explore various communi-

cative tools to support and challenge their learning. In the study, the qualita-

tive research method the focus group interview is used. The focus groups 

consisted of educators in preschool and teachers working with younger ages. 

In the focus group interviews, educators and teachers present a concrete ex-

ample of how they process the picture book, based on the aesthetic subjects. 

This presentation is used as an icebreaker for the continued discussion on the 

subject. The focus group interviews were analysed based on the model of the 

phenomenography of data analysis and the socio-cultural theory of learning.  

In the results, focus group interviews 1, 2 and 3, their work on the picture 

book are presented  based on the aesthetic subjects and how the aesthetic 

subjects affected children in preschool and school. In conclusion, I find stress 

as an influence of the aesthetic subjects in teaching. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur pedagoger och lärare mot 

yngre åldrar arbetar med bilderboken i förskola och skola med utgångspunkt i 

de estetiska ämnena. Det är relevant och viktigt i förskollärarens och lärarens 

profession då barn idag lever i en värld där symboler, tecken, text och bild 

ingår i deras kultur, språk, gester och bilder som inkluderas i ett bredare per-

spektiv för vad läsa och skriva innebär. I förskola och skola ska barn uppmunt-

ras till att använda och utforska olika kommunikativa redskap för att stödja och 

utmana deras lärande. I undersökningen används den kvalitativa undersök-

ningsmetoden fokusgruppintervju. Fokusgrupperna bestod av pedagoger i för-

skola och lärare mot yngre åldrar. I fokusgruppintervjun diskusskuteras under-

sökningens frågeställningar. Vid dataanalys av Fokusgruppintervjuerna använ-

des fenomenografins modell samt den sociokulturella teorin om lärande. I Re-

sultat redovisas fokusgruppintervjuerna 1, 2 och 3 och deras arbete med bil-

derboken med utgångspunkt i de estetiska ämnena och hur de estetiska ämnena 

påverkat barn i skola och skola. Som slutsats finner jag stress som en påverkan 

av de estetiska ämnena i undervisningen. 

 

Nyckelord:  

 

bilderbok, multimodalitet, bearbetning, transformation 
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1 INLEDNING  

 

Bearbetning av bilderboken är något som jag har arbetat med under förskollärarutbildningen och den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Jag har reflekterat över hur mycket glädje, gemenskap, 

motivation de estetiska ämnena skapat i förskola och skolan, i det tematiska arbetet med bilderboken 

som grund. Jag vill i min undersökning visa hur bilderbokens multimodala text kan bearbetas med 

utgångspunkt i de estetiska ämnena och hur det påverkar barn i förskolan och skola i deras transfor-

mativa lärande. Här nedan beskrivs de terminer och delkurser i förskollärarprogrammet som har på 

påverkat och motiverat mitt val av undersökning. 

 

Under termin fyra var jag tillsammans med arbetslaget med i projektet lilla bokbryggan där vi an-

vände oss av bilderboken Kurrans skatt. Uppgiften gick ut på att vi i arbetslaget skulle planerade och 

genomförde en avslutning för förskolebarn baserat på förskolans arbete med Lilla bokbryggan. Av-

slutningen var för barn mellan ett och fyra år och pågick i fyrtio minuter där barnen aktivt kunde delta 

i olika aktiviteter. Barnen grävde bland annat upp skatter och dansade med Kurran. Kurran gestaltades 

av en deltagare i arbetslaget. Aktiviteterna hade också en tydlig grund i kursens ämnen biologi, fysik, 

kemi, teknik, bild och drama.  

 

Lilla bokbryggan är ett språkfrämjande arbete för att öka barns intresse för böcker. Varje år utser en 

arbetsgrupp av pedagoger en ny bok som förskolorna och skolorna ska arbeta med. Tanken med 

Bokbryggans arbete är att stimulera barn och elevers språkutveckling genom att öka intresset för 

böcker, det skrivna språket och det egna läsandet. Bokbryggan är ett samarbete mellan barn och 

ungdomsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen. Syftet med Bokbryggan är att lyfta fram 

ett lekfullt språkarbete med utgångspunkt från småbarnspedagogik (Karlstads kommun, 2018).   

Under termin sju bearbetas barns möjligheter att lära och utvecklas i ett praktiskt samarbete mellan 

svenska, matematik, bild, dans, drama och musik. Vi studenter fick tolka och gestalta berättelser ge-

nom språkliga, matematiska och estetiska uttryck. Vi uppmärksammade också hur multimodala ut-

tryckssätt kan vara en del av undervisning. Under Termin sju planerade och presenterade vi i arbets-

laget en temauppstart för äldre barn i förskolan eller i en förskoleklass. Vi gestaltade en multimodal 

text av Lennart Hellsing i det lekfulla allvarets tecken där allt är möjligt. Gestaltning utgör en intro-

duktion till ett ämnesöverskridande tematiskt arbete. Vi presenterar, motiverar, och reflekterar kring 
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våra val med utgångspunkt i de estetiska lärprocesserna och ämnesspecifika teorier kring lärande i 

bild, dans, drama, litteratur, matematik, musik och svenska. Vi visar också på det transformativa lä-

randet, där olika ämnen utvecklar varandra och stimulerar barns lärande. 

 

1.1 Bilderboken i skola och förskola över tid 

 

Bilderboken har sedan länge beskrivits som barnets första möte med ord och bildkonst. Idag sker 

detta möte parallellt i en rad olika medier som i exempelvis serier, barnfilm och dataspel. Bilderboken 

är dock ensam om att vara en konstart där bild och ordkonst aktivt möter varandra och där bilden i 

sig har en framåtrörelse. Ulla Rhedin (2004) nämner denna framåtrörelsen som en processuell bild då 

varje bild är en del av bilderbokens berättelseförlopp. Definitionsmässigt innehåller bilderböcker bil-

der som bläddras fram i bokform och uppvisar olika grad av textberoende berättande, från det helt 

ordlösa visuella berättandet till det mångordiga berättandet. Rhedin (2004) beskriver också bilderbo-

kens funktion för förskolebarn som ett första steg i läs- och skrivkultur. Barn är under småbarnstiden 

kulturellt aktiva i att lära sig förstå och hantera symbolsystem. Barnen kan då se och betrakta högläs-

ningsmönster och börjar själva förstå det magiska i bilderböcker (Rhedin 2004). 

 

Kåreland (1985) menar att bilderboken är en relativt sen händelse. Trots den sena händelsen med 

bilder i böcker fanns det tidigt en medvetenhet om bildens betydelse i boken. Bland annat betonar 

John Locke i sin uppfostringslära från år 1693 att barn har ett större nöje av en bok med bilder i. Han 

menar att bilder i en bok lockar barn till att lära sig läsa. Lockes idéer var dock inte nya då Johann 

Amos Comenius redan år 1658 gav ut bilderboken Orbis sensualium pictus (Den synliga världen i 

bild). Orbis sensualium pictus ses som den första bilderboken. I boken finner vi bilder på djur, hög-

tider, yrken och andra ting och begrepp som barn ska lära sig (Kåreland 1985, s.30).  Orbis sensualium 

pictus finns som nyutgåva från år 2006. I nyutgåvan kan vi läsa om hur Johann Amos ville erbjuda 

”ett nytt hjälpmedel för skolor som åskådliggör och benämner de allra viktigaste tingen i världen och 

verksamheterna i livet”. ”Ty sinnena är de ungas främsta vägledare, eftersom förståndet ännu inte 

svingat sig upp till den okroppsliga betraktelsen av tingen. Unga människor söker alltid ett föremål, 

och saknas ett sådant tröttnar de och hänger sig åt dagdrömmar” (Amos Comenius 2006, s.19). De 

äldsta bilderböckerna hade enbart ett pedagogiskt syfte där läsandet skulle ske för nyttans skull (Kåre-

land 2001, s.25). 
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Under 1800-talet var det inte självklart att alla kunde läsa, samhället strävade efter en högre läskun-

nighet hos barn och den allmänna folkskolan infördes i Sverige (Wåhlin 1998). Under samma årtal 

växer också Industrisamhället fram och allt fler familjer flyttade till städerna. Barnen drev runt på 

gatorna och sågs som ett hot mot samhällets framtid om de inte togs om hand. För att ”ta hand om” 

de barn som drev runt på gatorna etablerades småbarnsskolor. Småbarnsskolor var till för barn i åld-

rarna ett till sju år vars föräldrar tillhörde arbetsklassen. Barnen undervisades i kristendom, läsning, 

skrivning, räkning och gymnastik. Uppfostran och disciplin präglade verksamheten (Riddarsporre 

2010, s.42). Bilderboken i skolan lästes för nyttans skull. Läsningen var menad för barnens fostran 

till arbetsamma och dugliga medborgare. God moral och religiös fostran var viktiga syften (Wåhlin 

1988). Trots att bilderboken i skolan lästes för nyttans skull skedde en utveckling av bilderboken 

under 1800-talets romantiska period då barnboksförfattare fann ett intresse för fantasi, sagor, rim och 

visor. Allt för att roa de små oskuldsfulla överklassbarnen. De bilderböckerna användes inte i under-

visningssyfte (Wåhlin 1988). 

 

I början av 1900-talet var läsandet för nyttans skull det viktigaste, framförallt för de yngre barnen i 

skolan. I skolans undervisning användes dikter som hade anknytning bland annat till naturen, bondens 

liv. Katekesen och psalmverser skulle läsas och läras utantill (Wåhlin 1988). Under 1900-talet för-

ändras också barnens levnadsförhållanden då det materiellt och ekonomiskt förbättras. Samhället vill 

ge alla barn oavsett föräldrars ställning en trygg uppväxt med rätt till utbildning och studier. Det ska 

också finnas möjligheter att ta del av det kulturella utbudet i form av böcker, film, teater och musik. 

Det blev inte verklighet förens andra världskrigets slut då välfärdssamhället skapades (Riddersporre 

& Persson 2010, s.22). Efter andra världskriget kunde det återigen importeras böcker och under 1950-

talet ökade bilderboksproduktionen, speciellt bilderboksserier vars syftet var att skapa billiga bilder-

böcker med högteknisk kvalité. Under 1960-talet kom en högkonjunktur och en öppenhet med nya 

idéer om bilderboken. Bilderboken experimenterades med och på 1970-talet fick bilderboken en mer 

realistisk inriktning med en samfällig och social tonvikt (Kåreland 2001, s.48).  

 

År 1975 var 10 % av alla barn mellan ett och sex år inskrivna på daghem. Daghem var till för alla 

oavsett socioekonomisk bakgrund och syftet med verksamheten var att fostra demokratiska medbor-

gare. Idag går drygt 90% av alla barn mellan ett och sju år i förskolan. Barn till arbetslösa och föräld-

ralediga har också rätt till förskola (Riddersporre & Persson 2010, s.70–72). Under 1980–1990-talet 
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är bilderboken den genrer vars utveckling möts av stort intresse av bilderboksförfattare. Intresset har 

att göra med en större medvetenhet av samspelet mellan text och bild. Bildens olika uttrycksmedel 

har en bred variation som återfinns i den moderna svenska bilderboken. Den svenska moderna bil-

derboken är invecklad i både bild och text vilket gör att den inte bara riktar sig till förskolebarn utan 

går också högre upp i åldrarna. I de moderna bilderböckerna har bilderbokskonstnären en humoristisk 

ton och berättartekniken kan ses ha inflytande ifrån media (Kåreland 2001, s.49–50). 

 

År 1998 fick förskolan sin första läroplan och numera är förskolan en egen skolform. Dagens förs-

kollärare har universitetsutbildning på tre och ett halvt år. År 2012 infördes krav på lärarlegitimation. 

Syftet är att höja statusen, stärka förskollärarens roll och höja kvaliteten i förskolan. Alla som arbetar 

i förskolan ska organisera verksamheten i enlighet med förskolans läroplan Skolverket (2018) menar 

att utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska 

uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Det inbegriper att barnen ska få 

möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digi-

tala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens 

utveckling och lärande (Skolverket 2018, s.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forskolan.ifokus.se/discussions/558ae7a28e0e742fba0010a7-forskolans-laroplan
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1.2 Begreppsdefinition 

 

Bilderbok; Definitionsmässigt innehåller bilderböcker bilder som bläddras fram i bokform. Bilderbo-

ken uppvisar olika grader av textberoende berättande från de helt ordlösa visuella berättandet till det 

mångordiga berättandet (Rhedin 2004, s.48–49). 

 

Multimodalitet; Multimodalitet har sin utgångspunkt i olika resurser som finns till hands för att tolka 

världen och skapa mening. Föremål, gester, ord och symboler betyder inte något i sig. De får i sig 

betydelse av det sociala sammanhanget där de har skapats och där de används (Kress & Selander 

2010, s.29). 

 

Bearbetning; En omarbetning, vilket i denna undersökning berör en omarbetning av bilderboken uti-

från de estetiska ämnena.  

 

Transformation; Är ett sätt att omgestalta information, det kan ske genom att läsa texter och sedan 

själv skriva nya texter för att beskriva eller analysera den lästa texten. Transformering av text kan 

också ske i form av att texten omvandlas till film, teater eller i bild (Kress & Selander 2010, s.34).   
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1.3 Syfte 

 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur pedagoger och lärare bearbetar bilderboken med 

utgångspunkt i de estetiska ämnena samt hur de estetiska ämnena påverkat barn i förskola och skola 

i deras transformativa lärande. Det är relevant och viktigt för förskollärarens profession då barn idag 

lever i en värld där symboler, tecken, text och bild ingår i deras kultur, där språk, gester och bilder 

räknas in i ett bredare perspektiv på vad text kan innebära. I förskolan bör barn uppmuntras att an-

vända och utforska olika redskap för att stödja och utmana deras lärande (Skolverket 2016, s.10).  

 

1.4 Frågeställningar 

 

Frågeställningar. 

  

1. Hur bearbetar pedagoger och lärare mot yngre åldrar bilderboken i förskola och skola med 

utgångspunkt i de estetiska ämnena? 

 

2. Hur har de estetiska ämnena påverkat barn i förskola och skola? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

 

Här nedan presenteras tidigare forskning om hur pedagoger och lärare bearbetar bilderboken med 

utgångspunkt i de estetiska ämnena. Vi får ta del av vad de stöter på för hinder, möjligheter och hur 

arbetssättet påverkat barn i förskola och skola. 

 

Maria Simonsson är lektor i förskolans didaktik och har gjort en avhandling om pedagogers möte 

med bilderboken i förskolan (2006). I Simonssons avhandling diskuterar pedagogerna sina tankar i 

det praktiska arbetet med bilderboken. Enligt Simonsson (2006) finns det idag begränsad forskning i 

hur pedagoger resonerar kring bilderboksanvändandet i verksamheten. I Simonssons avhandling från 

(2006) menar pedagogerna att barnen ska lära sig saker utifrån böcker och att läsning är en viktig 

kunskap för framtiden. Pedagogerna anser också att de lägger grunden till barnens kompetenser inom 

olika områden med hjälp av bilderboken, så som språk, begreppskunnighet, kommunikationsfärdig-

heter och litterära erfarenheter. Trots denna traditionella syn på bilderboken så nämnde pedagogerna 

i Simonssons avhandling från (2006) att de inser att dagens förskolebarn även utsätts för annan typ 

av media men det var inget pedagogerna ville bidra med till barnen under sin tid på förskolan. De 

menar att barnen bara kan nå upp till sina mål genom en viss sorts litteratur och att läsandet av bil-

derböcker är något som måste göras för barnen i just förskoleåldern för att de på så sätt skall sociali-

seras in i den litterära världen (Simonsson, 2006 s, 57). Simonsson (2006) hävdar att det finns ett stort 

behov av att skapa ny kunskap kring användandet bilderböcker samt vilka redskap som finns tillgäng-

liga för att bearbeta bilderboken i förskolan. under 1990-talet har det skett en snabb samhällsföränd-

ring i den informationsteknologiska utvecklingen vilket leder till att vi måste kunna kommunicera 

med och olika språkliga färdigheter för att fungera i ett demokratiskt samhälle (Simonsson, 2006). 

 

Märta Andersson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning. I hennes avhandling Berät-

tandets möjligheter – multimodala berättelser och estetiska lärprocesser från (2014) menar hon att 

det är relevant att inom utbildning och skola diskutera en vidgad syn på språk, text och gester för ett 

bredare perspektiv på vad exempelvis läsning av bilderbok kan innebära. I förskolan bör pedagogerna 

kunna uppmuntra barnen till att använda och utforska dessa olika redskap för att stödja och utmana 

deras bearbetning.  
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Andersson (2014) har under åren jämfört läroplanen för grundskolan samt förskoleklass och fritids-

hem. I den nyaste läroplanen Lgr11:s lyfts de estetiska perspektiven och de estetiska kunskapsområ-

dena tydligt fram. De svagare orden i tidigare läroplanstexter som bör eller kan har ersatts med ordet 

ska. Detta uttrycks i skolverket Lgr11 

 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycks-

former och uppleva känslor och stämningar. 

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 

verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 

tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 

Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig (Skolverket, 2011:10). 

 

Andersson (2014) menar att det estetiska perspektivet löper som en röd tråd genom Lgr11 alla ämnen. 

Det innebär att undervisningen ska skapa plats för de estetiska ämnena och utveckla ett arbetssätt som 

stödjer en kunskapsutveckling där eleven ges möjlighet att föra samman känslor, upplevelser, kun-

skaper, och erfarenheter till en helhet. I Märta Anderssons avhandling från (2014) har lärare upp-

märksammat att det skett en tydlig utveckling hos de elever som har fått använt sig av estetik i under-

visningen. Lärarnas upplevelser var att eleverna var både engagerade och nyfikna. En lärare berättar 

om elever som tidigare varit blyga och osäkra nu visat på ett större självförtroende, vilket i sin tur 

påverkade övriga arbetsuppgifter i skolan i positivt. I Andersson avhandling (2014) nämner lärarna 

ett sagoprojet. I sagoprojektet skapar eleverna berättelser av olika modaliteter, de sjunger, dansar, 

talar, skriver och ritar. De använder olika resurser i sitt meningsskapande som bland annat natur-

material, färger, ljud, mimik och gester. Redskapen som erbjuds hjälper eleverna att transformera 

kunskap vilket har resulterat i att eleverna har blivit tryggare i sitt skrivande (Andersson 2014 s,205). 

Ändå visar ett flertal rapporter att de estetiska uttrycksformerna lätt hamnar i skymundan till fördel 

för de verbala uttrycksformerna. Ann Bamford (2006) lyfter fram att flertalet skolsystem betonar den 

språkliga läskunnigheten medan elevernas förmåga att tolka bilder inte ges en lika framträdande plats. 

Det i sin tur medför att de kreativa förmågorna begränsas. Hon ställde sig också frågan om skolan 

inte på samma sätt som de tränar barnen att läsa text också borde ges redskap för att ”läsa” andra 

medieformer som musik, dans, drama och bild (Bamford 2006, s. 49). I en artikel med samma titel 

som Ann Bamfords undersökning The wow factor hävdar hon att de länder som ligger i topp i inter-

nationella undersökningar så som PISA, är länder som valt att satsa på estetiska ämnen i undervisning 
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för att förbättra skolresultaten (Carl-Magnus Höglund, 2009). Bamford (2006) menar också att de 

estetiska ämnena har en positiv effekt på eleverna i skolan: 

 

Arts Education increases co-operation, respect, responsibility, tolerance, and appreciation, and 

has a positive impact on the the development of social and cultural understanding. One of the 

resons for this could be that arts-rich programmes appear to encourage more focused classroom 

interactions, greater concentration during school and more consistent school attendance s.144. 

 

I Anderssons avhandling (2014) visade det sig att flertalet av lärarna i grundskolan var medvetna om 

Bamfords undersökning från (2006). Orsaken till att lärarna inte använder de estetiska ämnena i 

undervisningen är att de inte tycker sig ha tillräcklig utbildning, de upplever en stress i att hinna 

planera och att skolan bygger på bedömning. Genom att lärarna upplever sig ha bristande kunskaper 

i de estetiska ämnena blir följden att de också upplever det svårt att bedöma de estetiska uttrycksfor-

merna. De håller sig därför till mer tydliga bedömningsgrunder (Andersson 2014, s.182). Anderssons 

avhandling från (2014) visar också att det är en viktig fråga för lärarutbildare att säkerställa att bli-

vande lärare får redskap att använda de estetiska uttrycksätten i sin undervisning (Andersson 2014, 

s.184). 

 

Anna Klerfelt arbetar vid Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. 

Klerfelt har gjort studien Barns multimodala berättande - en länk mellan mediekultur och pedagogisk 

praktik (2007). I studien studerar hon praktiskt barns bearbetning av deras multimodala berättelser 

med datorn som redskap. Det visas tydligt i Klerfelsts studie (2007) att barn och pedagoger har vuxit 

upp i olika tidsperioder där pedagogers och barns erfarenhetsvärld ser olika ut när det gäller media-

kultur, bruk av multimodala verktyg och datoranvändning. Samspelet mellan pedagog och barn med 

olika kulturella erfarenheter kan skapa problem men kan också innebära möjligheter till utveckling 

och förändring. I Klerfelts studie (2007) diskuteras också pedagogers egna otillräckliga kunskaper 

om teknologin och att släppa in barns mediakultur i verksamheten. Pedagogernas diskussion slutade 

i en önskan att få mer kunskap om barns mediakultur och om teknikens möjligheter (Klerfelt 2007, 

s.15). 
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Ewa Jacquet (2011) menar att många lärare saknar kompetens i undervisningsområden där estetik 

ingår. Det menar hon kan bero på att det multimodala berättande som består av estetik har minskats 

inom lärarutbildningen. Enligt Jacquet (2011) handlar det inte enbart om lärares bristande kompetens 

i de estetiska ämnena, utan även att arbetssättet kan upplevas som tidskrävande och rörigt. Utvärde-

ringar och forskningsrapporter pekar enligt Jacquet (2011) på att läraren och elever saknar verktyg 

för att tala om, bearbeta och utveckla text. Jacquets (2011) vill visa hur pedagogiskt drama kan fun-

gera som en meningsskapande resurs i lärprocesser. I pedagogiskt drama är det både kropp och med-

vetande som bjuds in i lärprocessen vilket engagera elever i undervisningen (Jacquet 2011, s.13).   
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2.1 Teoretisk avgränsning 

 

Marie Karlsson (2015) menar att valet av en speciell teoretisk utgångspunkt för med sig en avgräns-

ning till andra teoretiska utgångspunkter (Karlsson 2015, s.15). När vi valt att se på något utifrån en 

viss teori får vi tillgång till begrepp som kan användas för att beskriva och fokusera forskningsob-

jektet ytterligare. Att välja en teoretisk utgångspunkt för forskningsobjektet innebär också att de be-

grepp som används inom teorin kan användas för att beskriva forskningsobjektet tydligare. Begrepp 

är abstrakta teoretiska redskap som hjälper oss att beskriva de data i verksamhetens sociala och fy-

siska världar som vi är intresserade av att undersöka närmare (Karlsson 2014, s.16).  

 

Inga-Lill Emilsson (2014) jämställer perspektiv som glasögon och beroende på vilka glasögon vi 

väljer som forskare tydliggör vi för andra vilket teoretiskt perspektiv som är utgångspunkten. Emils-

son (2014) menar att teorin ska vara användbar så att forskaren kan tolka resultatet, utesluta och för-

utsäga möjligheter. Teoretiska perspektiv hjälper också till att förklara hur världen hänger samman. 

(Emilsson 2014, s.82). 

 

Enligt Bjereld, Demker & Hinnfors (2002) måste läsaren tydligt få utskrivet vilket perspektiv fors-

karen valt, saknas denna tydlighet av ett vetenskapligt perspektiv kommer läsaren troligtvis att ap-

plicera sina egna kriterier och sannolikt stämmer de inte med vad forskaren själv tänkt och det kan 

lätt uppstå missförstånd (Bjereld, Demker & Hinnfors 2002). I min undersökning utgår jag från den 

sociokulturella teorin där vi tillsammans lär hela tiden i alla sammanhang med hjälp av fysiska och 

psykiska redskap för att utrycka oss utifrån att kunskapen inte har någon ändpunkt. 
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2.2 Sociokulturell teori  

 

Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi, lärande, utveckling, och kommunikation vid Göte-

borgs universitet. Säljös forskningsintressen rör lärande och utveckling hos individer och kollektiv 

och hur vi formas av de redskap som utvecklats i samhället och används i olika institutionella prak-

tiker. Säljö (2014) menar att lärande bygger på kommunikation och samspel mellan människor och 

mellan människors fysiska- och psykiska redskap. Säljö (2011) har forskat om bland annat Lev 

Vygotskij och hans avhandling i psykologi om konstens psykologi, där mediering är ett centralt be-

grepp och bygger på att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang. Ett sociokultu-

rellt perspektiv baseras på att fysiska liksom psykiska redskap medierar verkligheten för människor 

i konkreta situationer vilket innebär att vi människor inte står i direkt kontakt med omvärlden, tvär-

tom hanterar vi den med hjälp av olika fysiska och psykiska redskap. De fysiska redskapen är av 

människan tillverkade föremål för att ha vissa egenskaper och för att kunna användas i olika prakti-

ker. I ett sociokulturellt perspektiv har de fysiska redskapen en stor betydelse för utveckling, lä-

rande, hur vi skriver, kommunicerar och lagrar information. De psykologiska redskapen är redskap 

vi använder för att tänka och kommunicera. Det viktigaste psykologiska redskapet är språket. Det är 

genom språket som människan blir delaktig i andras perspektiv och det är genom språket som soci-

okulturella erfarenheter förmedlas (Säljö 2011, s.163). 

 

I en sociokulturell teori är föreställningen om en ändpunkt i människans utveckling omöjlig. Ef-

tersom de psykiska lika väl som de fysiska redskapen över tid förändras och förnyas kommer män-

niskans kunskaper och intellektuella förmåga på ett liknande sätt utvecklas och förändras. I under-

visning förändras förutsättningarna fortlöpande genom införandet av ny teknik och ny kunskap. Ef-

tersom människan agerar med hjälp av redskap i praktisk verksamhet flyttas hela tiden gränsen för 

människans intellektuella och fysiska förmåga (Säljö 2014, s.71).  
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3 METOD 

 

3.1 Urval och deltagare 

 

Undersökningen ingår tre fokusgrupper bestående av pedagoger och lärare. Pedagoger och lärare val-

des ut enligt fokusgruppmetodens rekommendationer av gruppsammansättning. De deltagarna som 

deltar i min undersökning har ett gemensamt intresse i bearbetning av bilderboken med utgångspunkt 

i de estetiska ämnena. Deltagarna i fokusgrupperna har mer eller mindre arbetslivserfarenheter då det 

är viktigt med en heterogen grupp där deltagarna bidrar med skillnader som hjälper till att skapa 

diskussioner. Fokusgrupp 1 består av fem pedagoger. Fokusgrupp 2 består av tre pedagoger och en 

VFU student och Fokusgrupp 3 består av två lärare mot yngre åldrar, en ämneslärare samt en fri-

tidspedagog/resurslärare. Vid fokusgruppintervjuerna finns det också en gruppledare. I denna under-

sökning är det jag själv som agerar gruppledare och som gruppledare är jag neutral och försöker passa 

in i gruppens kultur. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

 

I sökandet efter ett metodval som kan ge mig svar på undersökningens frågeställningar; hur pedagoger 

och lärare bearbetar bilderboken med utgångspunkt i de estetiska ämnena och hur de estetiska ämnena 

påverkat barn i förskola och skola? finner jag Alan Bryman (2006) hon menar att intervjuer går att 

genomföra både kvantitativt och kvalitativt. De kvantitativa intervjuerna är strukturerade och de kva-

litativa är ostrukturerade. I undersökningen kommer jag att använda mig av den kvalitativa metoden 

fokusgruppintervju, vilket innebär att det enbart är frågeområdena som är bestämda och att frågorna 

kan variera mellan de olika intervjutillfällena beroende på deltagarnas svar. Deltagarna i fokusgrup-

pen bör dela en gemensamhet i en heterogen grupp där exempelvis ålder, arbetslivserfarenhet eller 

kön skiljer deltagarna åt, en skillnad mellan deltagarna hjälper till att skapa diskussioner. I metoden 

ska deltagarna ges möjlighet att ställa frågor till varandra, lyfta upp nya perspektiv och ifrågasätta 

varandras uttalanden. Syftet med fokusgruppintervju metoden är att få så utförliga svar som möjligt 

för att besvara undersökningens syfte och frågeställningar. För att få de utförliga svaren flyttar meto-

den makten från forskaren till deltagarna, det gör att deltagarna upplever det mindre obehagligt att 
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delge sina synpunkter i en fokusgrupp än i en individuell intervju. I metoden finner vi också en 

gruppledare. Gruppledaren styr vilka frågor som diskuteras samt avstyr mindre viktiga frågor och 

påverkar hur deltagarna integrerar med varandra. Avslutningsvis sker en reflektion vilket ger delta-

garna tillfälle att berätta om det finns något de vill lägga till i innehållet eller förneka något som sagts 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017). 

 

3.3 Genomförande  

 

Innan påbörjad fokusgruppsintervju kontaktade jag tre förskolechefer via mejl. I mejlet sökte jag pe-

dagoger med intresse och erfarenheter i bearbetning av bilderboken med utgångspunkt i de estetiska 

ämnena. En av cheferna svarade inte, den andra chefen vidarebefordrade mejlet till pedagoger i sitt 

förskolområde men fick inga intresseanmälningar. Den tredje chefen och jag hjälptes åt att samman-

föra Fokusgrupp 1 bestående av fem pedagoger. Fokusgrupp 2 bestående av tre pedagoger och en 

VFU student och Fokusgrupp 3 bestående av två lärare mot yngre åldra, en ämneslärare och en fri-

tidsledare/resurslärare. Den sistnämnda gruppen kontaktades vi telefon och då intresse för undersök-

ningen uppstod skickades ett informationsbrev till deras mejl. I informationsbrevet nämns undersök-

ningens syfte, frågeställningar, metod, vad materialet ska användas till, hur det kommer hanteras och 

att deltagandet är frivilligt samt att de kan avbryta utan förklaring (se bilaga 1). En samtyckesblankett 

delas ut och skrivs under innan intervjuns start (se bilaga 2). Tid och plats bestämdes via mejl. Platsen 

är sedan tidigare välkänd för deltagarna. Jag anlände väl förberedd med samtyckesbankett, informat-

ion om intervjuns tillvägagångssätt samt med diskussionsregler. Regler såsom att inte tala i mun på 

varandra, att allt som sägs stannar i gruppen och att det inte finns några rätt eller fel svar och att alla 

tankar och kommentarer är viktiga. Deltagarna kommer med ett konkret exempel på hur de arbetar 

med bilderboken som utgångspunkt i de estetiska ämnena. Efter påvisat exempel diskuterar pedago-

ger och lärare undersökningens frågeställningar; hur bearbetas bilderboken med utgångspunkt i de 

estetiska ämnena och hur påverkar de estetiska ämnena påverkat barn i förskola och skola. Under 

diskussionen i fokusgrupperna får deltagarna chansen att ställa frågor till varandra, lyfta upp nya 

perspektiv och ifrågasätta varandras uttalanden på ett sätt som enligt (Dahlin Ivanoff & Holmgren 

(2017) inte är möjligt i andra kvalitativa metoder (Dahlin Ivanoff & Holmgren 2017, s.30). Inom 

fokusgruppintervju metoden är gemensamhet och delad erfarenhet viktigt för att kunna diskutera ut-

ifrån gemensamma erfarenheter men för att skapa diskussioner i undersökningen valdes deltagare 

med mer eller mindre arbetslivserfarenheter då det är viktigt med en heterogen grupp där deltagarna 

bidrar med skillnader som hjälper till att skapa diskussioner. I fokusgrupperna finner vi också en 
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gruppledare vars uppgift är att stödjer samspelet mellan deltagarna och skapa en tillåtande diskuss-

ionsvänlig miljö. I min undersökning är det jag som agerar gruppledare. Jag som gruppledare styr 

vilka frågor som diskuteras samt avstyr mindre viktiga frågor. Jag påverkar också hur deltagarna 

samspelar med varandra och klargör för deltagarna att det är de som är experter, det gör att deltagarna 

upplever det mindre obehagligt att delge sina åsikter. Jag är även väl medveten om vilket syfte samt 

vilka forskningsfrågor som ligger till grund för undersökningen. Fokusgruppintervjun varade i ca 40 

minuter vardera och spelades in via en applikation på mobiltelefon. Intervjun avslutas med reflektion, 

vilket ger deltagarna tillfälle att berätta om den finns något de vill lägga till i innehållet eller förneka 

något som sagts.  

  

3.4 Analysmetod  

 

Jag använder mig av Fenomenografins dataanalys för att analysera fokusgruppintervjuerna. Fokus-

gruppintervju metoden nämner Lars-Owe Dhalgren och Kristina Johansson (2015) som fenomeno-

grafi. Fenomenografin är en metodansats som är utvecklad för att analysera datainsamling av halv-

strukturerade intervjuer om människors tankar om olika fenomen i omvärlden. Det är också nödvän-

digt att spela in de fonomenografiska intervjuerna för att underlätta transkiberingsarbetet där inspel-

ningen skrivs ut i sin helhet. Transkribering görs för att analysarbetet ska kunna göras på ett grund-

ligt och tillförlitligt sätt (Dahlgren och Johansson 2017. s.162). I min undersökning använder jag 

mig av en ljudupptagnings applikation i mobiltelefon för att spela in fokusgruppintervjuerna. In-

spelningen transkiberas för att användas i analysarbetet.  

 

Jag använder mig av den fenomenologiska analysmodellen för att analysera undersökningens insam-

lade data. Modellen visar hela analysproceduren, från första genomläsningen till hur du namnger 

kategorier i sju steg. I steg ett bekantar jag mig med materialet genom att läsa och transkribera data. 

I steg två startar jag analysen och urskiljer de mest betydelsefulla uttalandena. I steg tre försöker jag 

finna likheter och skillnader i materialet. I steg fyra grupperas skillnader och likheter. I steg fem 

artikuleras kategorierna, här står likheterna i fokus. I steg sex namnges kategorierna och i steg sju 

granskas kategorierna (Dahlin -Ivanoff & Holmgren 2017, s.167–171). 
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3.5 Validitet och tillförlitlighet 

 

Inom den kvalitativa forskningen är det viktigt att följa metodens metodologiska krav och forskning-

ens tillvägagångsätt med utgångspunkt i det kunskapsteoretiska perspektivet, för en så god validitet 

som möjligt. Undersökningen visar att metoden har god validitet då den används till det den är tänkt 

att användas till, eftersom den då genererar data som inte kan fås genom individuella kvalitativa me-

toder eller från andra datakällor (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s.77). 

 

Tillförlitligheten inom kvalitativ forskning är central för att säkerställa kvaliteten. Det handlar om hur 

trolig den sociala verkligheten som presenteras och beskrivs i studien är. Trovärdigheten i fokus-

gruppmetoden ökar om flera fokusgruppintervjuer genomförs och om deltagarna uppmuntras till att 

dela med sig av erfarenheter så att flera perspektiv presenteras. För att ytterligare stärka trovärdig-

heten kan diskussionen avslutas med en summering, vilket ger deltagarna tillfälle att berätta om den 

överensstämmer med deras upplevelse av det som sagts. Deltagarna validerar då tillsammans inne-

hållet genom att bekräfta eller förneka och lägga till (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s.81).  

 

3.6 Etiska överväganden 

 

För att utföra god kvalitativ forskning med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de individer som 

deltar i forskningen. Hur det avvägs och genomförs i undersökningen beror på vad för slags forsk-

ning, frågeställningar, metoder och deltagargrupper vi avgränsar oss till (Vetenskapsrådet 2017, 

s.13–14).  Jag har valt att utgå från de estetiska aspekter som Dahlin-Ivanoff & Holmgren (2017) 

nämner i fokusgruppintervju metoden.  

 

I fokusgruppintervju metoden finns det etiska aspekter att ta ställning till som exempelvis vid sökan-

det av deltagare bör det poängteras vid flertalet tillfällen att det är frivilligt att delta och att det är 

möjligt att av bryta utan att behöva motivera varför. Deltagarna ska också tidigt få skriftlig och munt-



 

17 

 

lig information om att fokusgruppintervjun kommer att bandas och få en redogörelse för hur det in-

spelade materialet kommer att förvaras. För att ge deltagarna den informationen mailas ett informat-

ionsbrev till dem. Informationsbrevet innehåller information om undersökningens syfte, vad materi-

alet ska användas till, hur det kommer hanteras samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan 

förklaring. En samtyckesblankett delas ut och skrivs under innan intervjuns start och information om 

konfidentialitet vilket innebär att det som sägs under grupptillfället inte diskuteras utanför rummet 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s.69). 
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4 RESULTAT  

I avsnittet redovisas de teman som kommit fram under den fenomenologiska dataanalysen av fokus-

gruppintervjuerna. De temana är Fokusgrupp 1 och 2 och Fokusgrupp 3 med tillhörande reflektioner.  

I fokusgruppintervjuerna redovisar åtta pedagoger, en VFU student, två lärare mot yngre åldrar, en 

fritidspedagog/resurs och en ämneslärare hur de bearbetar bilderboken med utgångspunkt i de este-

tiska ämnena och hur de estetiska ämnena påverkar barn i förskola och skola.  

 

4.1 Fokusgrupp 1 och 2 

 

I Fokusgrupp 1 nämns bilderboken Sagan om den lilla  lilla gumman. Pedagogerna läser och drama-

tiserade bilderboken tillsammans med barnen under samlingar. Under dramatiseringen använder de 

sig av rekvisita i form av fysiska redskap som en liten docka, lego och möbler från dockhuset. Rek-

visitan är efter samlingen tillgänglig för barnens egna transformativa lärande. I Fokusgrupp 1 har 

pedagogerna sett hur dramatisering av Sagan om den lilla lilla gumman fångat barnens intresse för 

högläsning på ett annat sätt än den traditionella högläsningen. En pedagog menar att det kan se olika 

ut i hur barnen vill ha bilderboken dramatiserad, då en del barn föredrar att tänka själva. Hen menar 

att det kan bli överdramatiserat och barnen blir då skrämda. Hen menar också att det inte alltid fun-

gerar att dramatisera med bilderboken som utgångspunkt då det är en avvägning gentemot barnet.  

 

I Fokusgrupp 1 används bilderboken Var bor du lilla råtta. Var bor du lilla råtta framförs som sång 

och berättas genom flanellografbilder på en flanellograftavla. Denna berättarteknik benämner peda-

gogerna som Flano. Flano är det begreppet som fortsättningsvis kommer att användas i undersök-

ningen. Enligt pedagogerna i Fokusgrupp 1 finns det många sagor som är kopplade till sånger exem-

pelvis Imse Vimse spindel och Bäbä vita lamm. Till de bilderböckerna använder de sig av tecken som 

stöd för att inkludera alla barn i bilderbokens sångtexter.  
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I Fokusgrupp 1 diskuteras ett temaarbete om grisar som styrs av barnens intresse. Barnen intresserade 

sig för bilderboken De tre små grisarna då den i verksamheten finns i olika utföranden. Barnen jäm-

förde likheter, skillnader, delgav händelser och skapade gristrynen och grisöron med utgångspunkt 

från De tre små grisarna. Som avslutning satte de upp en teaterföreställning för vårdnadshavare.  

 

Fokusgrupp 1 och 2 har bearbetat bilderboken De tre bockarna Bruse. Med Bockarna Bruse som 

inspiration har pedagogerna dramatiserat den med hjälp av fysiska redskap såsom pallar, blåa filtar, 

flano, och horn skapade av toarullar. I dramatiseringen sjöng de Bockarna Bruses sång och klampade 

över trollbron. Pedagoger har också använt sig av instrument för att förstärka bockarnas olika storle-

kar, de spelade svagt till den lilla bocken Bruse, lite starkare till mellan bocken Bruse och starkt till 

den stora bocken Bruse. Pedagoger har sett hur barn transformerat bilderboken i den fria leken då 

barnen gått i roll som de tre bockarna Bruse och använt sig av lekställningen som bro.  

 

I Fokusgrupperna 1 och 2 nämns Polyglutt. Polyglutt är en applikation till lärplattan. I applikationen 

får barn och pedagoger tillgång till bilderböcker på olika språk, även Takk och teckenspråk. Pedago-

gerna anser att då applikationen finns i lärplattan blir det lättare att projicera bilderboken på storbild, 

vilket gör att alla barn kan se bilderna i boken. Pedagoger tycker också att Polyglutt är en bra appli-

kation att ha till hands när det kommer barn med annat modersmål än svenska till förskolan. Barnen 

kan då lyssna på sitt språk och det stärker deras modersmålsutveckling.  

 

I Fokusgrupp 2 har några pedagoger använt sig av bilderböckerna om Barbapapa som grund för 

temaarbete. Barbapapa föddes i en trädgård när Jakob vattnade sina blommor, men Barbapapa är så 

stor och Jakobs föräldrar tycker att han ska bo på zoo. Men Barbapapa vill inte bo på zoo. Vilsen och 

ledsen går Barbapapa runt och känner sig ensam. Barbapapa ger sig ut för att leta efter Barbamamma. 

Det gestaltas av pedagogerna på förskolans utegård. När Barbapapa hittat Barbamamma uppstod kär-

lek och frön skapades. Fröna fick barnen plantera i krukor. Krukorna placerades i fönstret inne på 

förskolan och barnen väntade med spänning på att de skulle börja växa. Efter en tid växer det första 

Barbabarnet fram ur krukan. Barbabarnen kommer att stå för olika strävansmål i förskolans läroplan. 

De Barbabarn som står för de estetiska ämnena är Barbaskön, Barbalala och Barbabok. Barbaskön 

har ett intresse för konst och skapande. Barbaskön tycker också om att upptäcka olika platser och 

miljöer. Barbaskön tar med barnen in i skapandets värld där barnen ”utveckla sin förmåga att bygga, 

skapa och konstruera ” (skolverket 98/2010, s.7). Barbalala kommer att ta med barnen in i det sociala 



 

20 

 

samspelet i musik, sång och dans. Hon ger barnen möjlighet att ”utveckla sin skapande förmåga och 

sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, 

rörelser, musik, dans och drama” (skolverket 98/2010, s.6) i samlingar och i lek med hjälp av olika 

tekniker, material och redskap. Barbabok är intresserad av böcker och språk, här får barnen följa med 

på spännande sagostunder och samlingar, där barnen kommer få möjlighet till att ”utveckla sin för-

måga att lyssna, reflektera och ge utryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv” 

samt ”utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, be-

rätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (skolverket 98/2010, 

s.6). Barbamamma och Barbapapa kommer ta med barnen på dessa upplevelser, där barnen kommer 

få möjlighet att ”utveckla sin identitet och känna trygghet i den” (Skolverket 98/2010, s.6). Arbetet i 

barngrupperna går alltså hand i hand med skolverkets intentioner. 

 

I Fokusgrupp 2 delges ytterligare ett temaarbete som har pågått under flera år. Temaarbetet utgick 

från Snick och Snack och vännerna i Kungaskogen. I bilderboken möter vi igelkotten Snick och ek-

orren Snack under deras gemensamma kojbygge. Under detta kojbygge stöter de på olika djur och 

konflikter uppstår. Genom olika sagor, sånger och berättelser lär de oss om hur en bra kompis är samt 

om olika djur och om att värna om skogen och naturen.  I detta temaarbete ingick alla förskolans 

avdelningar. Pedagogerna introducerade Vännerna i kungaskogen för barnen genom att läsa ett kapi-

tel ur bilderboken. Från det lästa kapitlet gestaltar pedagogerna dilemman som uppstått, vilket efteråt 

diskuteras och reflekteras med barnen. Under den här temaperioden var det mycket sång, dans och 

diskussioner om värdegrunden. Under temaarbetet skapandes också rekvisita och lekmiljöer till bar-

nen för att kunna ge dem möjligheter till att bearbeta bilderboken och transformera sitt eget lärande. 

Med inspiration från bilderboken byggde de bland annat upp Gronillas kafé. Till Gronillas kafé fick 

barnen ta med sig material hemifrån, såsom muggar och tallrikar. Förskolans kök blev vid ett tillfälle 

involverat då de gjorde mumsfilibabba-soppa. Det byggdes också kojor på förskolans utegård vilket 

skapade mycket lek ute och inne. Avslutningsvis bjöd de in vårdnadshavare till förskolan för sång 

och dans med utklädda barn och pedagoger. Pedagoger i Fokusgrupp 2 menar att barnen agerarar 

tryggare i sin roll med hjälp av rekvisita och kostymer och att de tysta och försiktiga barnens själv-

förtroende har stärkts. Året där på var tanken att de skulle ha gjort en liknande avslutning, men tyvärr 

så fanns inte energin. 
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4.1.1 Reflektion, Fokusgrupp 1 och 2 

 

VFU studenten i Fokusgrupp 2 har använt sig av en green-screen tillsammans med barnen. Det går 

till som så att man filmar mot en grön eller blå bakgrund. Efter det låter man datorn eller läsplattan 

byta ut den gröna eller blå bakgrunden mot en bild eller film. VFU studenten menar att pedagoger 

kan använda sig av bakgrunder från bilderböcker. Pedagogerna i fokusgrupp två blir inspirerade av 

VFU studentens green screen arbete och vill veta mer inför framtida bearbetningsätt av bilderboken. 

De menar också att det är ett sätt att få in teknik i verksamheten vilket enligt läroplanen menar att 

barnen ska få ”upptäcka och utforska teknik i vardagen, förmåga att bygga, skapa och konstruera med 

hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket 2018, s.14). 

 

Ytterligare reflektioner om framtida bearbetning av bilderboken nämns i Fokusgrupp 1. Här kom-

menterar en pedagog - ”även fast att det inte är något fel på De tre bockarna Bruse tar man gärna den 

för att den är lätt, men idag vet jag inte riktigt vilken bok man skulle ta?” Det visar sig finnas idéer 

om att bearbeta bilderboken Castro odlar och Babblarna. 

 

I Fokusgrupp 1 menar några av pedagogerna att de inte tänkt så mycket på de estetiska ämnena i 

undervisningen. De estetiska ämnena sker oftast spontant i verksamheten, men efter denna diskussion 

har de blivit inspirerade och fått många nya idéer till hur de kan bearbeta bilderböcker. Torts att 

pedagogerna inte tänkt på de estetiska ämnena innan så tycker de överlag att de har kunskap för att 

undervisa i de estetiska ämnena.  

 

Oavsett hur pedagoger bearbetat bilderboken är de överens om att bilderboken är viktig. I verksam-

heten används bilderboken dagligen, de har också tillgång till bokbussen. För att uppmuntra bilder-

boken i hemmet har pedagogerna bland annat bjudit in bibliotekarier till föräldramöten för att disku-

tera bilderboksanvändandet och dess påverkan på barns lärande. På förskolan har de också arbetat 

med boktipset. I boktipset har barnen fått tagit med sig sin favoritbok hemifrån. Då har bilderboken 

lästs upp i grupp och sedan har barnet fått berättat lite om boken. exempelvis varför de valde den, 
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vem de fått den av och varför den var betydelsefull. Det var enligt pedagogerna ett roligt projekt där 

hemmet fick delta.  

 

4.2 Fokusgrupp 3 

 

Fokusgrupp 3 som består av lärare har använt sig av liknande bearbetningssätt av bilderböcker som 

pedagogerna då de har använt sig av flano och dramatisering med utgångspunkt i bilderboken och de 

estetiska ämnena. Bilderboken har dock fyllt ett annat syfte i skolans målstyrda och ämnesinriktade 

undervisning. I fokusgrupp 3 har de bearbetat bilderbokens struktur och uppbyggnad med hjälp av en  

fyrfältare. En fyrfältare är ett papper vikt i fyra fält, i fälten fyller eleverna i en början, ett problem, 

en lösning och ett slut. Med hjälp av en fyrfältare skapar eleverna i grupp egna sagor med bild och 

text. Texten skrivs först för hand för att sedan skrivas på datorn. I arbetet med att bearbeta bilderbo-

kens struktur och uppbyggnad har de också diskuterats text och bildkoppling och vad berättelsen ska 

heta.  

 

I ämnet samhällsorientering har läraren arbetat med berättelser ur bilderboken Barnens bibel. Läraren 

har läst och visat bibelberättelser på film och barnen har ritat fritt med utgångspunkt i en radioberät-

telse om Muhammeds uppväxt. Eleverna har också skapat fyrfältare om händelserna kring påsk samt 

arbetat med judendom, kristendom, islam och deras gemensamma grunder som exempelvis de tio 

budorden och Moses stentavlor. Deras grunder skapade diskussioner om att de till stor del stämmer 

överens med dagens lagar. Läraren anser att det är viktigt att känna igen deras berättelser då eleverna 

i dagens samhälle kan koppla deras berättelser till exempelvis Lales låt om Goliat. Här menar läraren 

att eleverna får en förkunskap om Goliat, vilket ger eleverna en djupare förståelse för låten.  

 

I Fokusgrupp 3 delges ett projekt som förskoleklass, första och andra klass har arbetat med tillsam-

mans. Lärarna har hämtat inspiration till projektet i Kim Sjöbergs bilderbok Skrivligheter. Bilderbo-

ken inspirerar till att få igång skrivande, läsande och fantasin. Projektet började med att det en morgon 

hade skett något märkligt i klassrummen, det var välta stolar och bananer överallt i klassrummen. 

Eleverna dokumenterade och reflekterade över händelsen genom att rita och skriva. Efter en tid kom 

det ett paket med posten. I paketet fann eleverna en gose-apa som fick namnet Alf. Alf finns med i 

undervisningen där hen för med sig respekt och visar på hur en bra kompis är. I projektet har det 
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sociala samspelet i klassen stärkts, engagemanget bland eleverna har ökat och arbetsglädjen hos per-

sonalen har varit hög. Kreativiteten har flödat och lärarna menar att det är svårt att hejda sig. Under 

projektets gång har lärarna också lagt ut information till föräldrar på lär-plattformen då de anser att 

det är viktigt att vårdnadshavare får en inblick i skolans undervisning,  

 

Lärarna har nu startat ett nytt projekt med monster. Monstren har likt Alf hittat på förutsägbara hän-

delser i klassrummen och är också en inspiration från Kim Sjöbergs bilderbokbok Skrivligheter. I 

detta projekt är elever från förskoleklass till årskurs sex med. Syftet är att alla ska känna att de har 

något gemensamt att diskutera och arbeta omkring. Än så länge har eleverna ritat och skapat monster.  

 

Utöver projektet med Alf och monstren använder sig lärarna av stjärnsvenskan och inläsningstjänst. 

Stjärnsvenskan är böcker i digital form. I stjärnsvenskan kan eleverna läsa och lyssna på böcker samt 

skriva egen text till bilder. I Stjärnsvenskan har alla elever varsin sida och på så vis har läraren uppsikt 

på elevernas bokval. Eleven kan också se sitt eget lärande då böckerna är nivåanpassad. I inläsnings-

tjänst kan text läsas upp på olika språk. I undervisningen används tjänsten till elever med annat mo-

dersmål än svenska. Eleverna får då texter uppläst på sitt modersmål, vilket har visat sig bidragit till 

en större förståelse i undervisningen.  

 

4.2.1 Reflektion, Fokusgrupp 3 

Lärarna menar att estetiken är något som finns i en människa. Finns inte estetiken i oss behöver vi 

träna upp den, vilket kan ta tid. Det är viktigt att känna sig trygg i ämnet för att kunna visa det i 

undervisningen med eleverna. Lärarna anser sig ha kunskaper i ämnena för att kunna undervisa ele-

verna men menar att mer kunskap i de estetiska ämnena borde getts under deras utbildningen. I nulä-

get tar de stöd av boken Skrivligheter och varandra. Lärarna önskas mera tid till planering då de 

känner en stress över att kunna planera det de vill utföra inom de estetiska ämnena.  
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5 DISKUSSION 

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Jag anser att undersökningens syfte och frågeställningarna om hur pedagoger och lärare mot yngre 

åldrar bearbetar bilderboken i förskola och skola med utgångspunkt i de estetiska ämnena och hur 

de estetiska ämnena påverkat barn i förskola och skola besvarats, då pedagoger och lärare i under-

sökningens fokusgruppintervjuer diskuterat hur de bearbetat bilderboken i förskola och skola med 

utgångspunkt i de estetiska ämnena och hur det påverkat barn och elever. De har dessutom gett in-

spirerande infallsvinklar i hur bilderboken kan bearbetas för ett bredare perspektiv på vad text kan 

innebära.  

 

I min undersökning har bilderboksbearbetning med utgångspunkt i de estetiska ämnena varierat. I 

undersökningen har pedagoger i Fokusgrupp 1 bearbetat de traditionella bilderböckerna Boken om 

den lilla lilla gumman, De tre bockarna Bruse och De tre små grisarna. De traditionella böckerna 

anses vara ett lätt val av bilderbok att bearbeta då de är välkända för pedagogerna. Pedagoger i Fo-

kusgrupp 1 hävdar att de har kunskap i de estetiska ämnena och att de arbetat med gestaltning under 

sin utbildning. Trots kunskap i de estetiska ämnena har pedagogerna inte tänkt så mycket på de este-

tiska ämnena i samband med bearbetning av bilderboken. I undersökningen kan vi liksom i Simons-

sons avhandling (2006) att bilderboksanvändandet tar sig olika uttryck beroende på pedagogens syn 

på bilderboken. Bilderboken har traditionellt haft en given plats i förskolan och barnen skulle lära sig 

olika saker av den. Idag används bilderboken med olika syften som till exempel konflikthantering, 

utanförskap, respekt och andra svåra ämnen. Det visar tydligt på hur viktigt det är att diskutera bild-

boksanvändandet då det under diskussionen i Fokusgrupp 1 uppkommer nya idéer och tankar om 

bearbetning av bilderboken Babblarna och Castor odlar. Märta Andersson (2014) menar att det är 

relevant att diskutera en vidgad syn på språk, text och gester för ett beredare perspektiv på vad läsning 

av bilderboken kan innebära, vilket även jag anser då det är viktigt att kunna uppmuntra barnen till 

att använda olika redskap för att både stödja och utmana deras bearbetning av läsupplevelsen.  
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I min undersökning har det förekommit längre temaarbeten såsom Barbapapa och Vännerna i kung-

askogen. Temaarbeten innehåller modaliteter såsom sång, dans, bild, musik, och drama med syfte att 

på ett lekfullt och roligt sätt arbeta med förskolans strävansmål. Barnen deltar aktivt genom att bygga 

upp sagovärldar och skapa rekvisita. De får då en chans att gå in i olika roller och bearbeta bilderbo-

ken och ges redskap för att transformera sitt lärande. Det går att jämföra med det Jacquet (2011) 

nämner om pedagogiskt drama, där barns kropp och medvetande bjuds in i lärprocessen, det engage-

rar barnen och ökar deras självförtroende vilket i sin tur enligt Andersson (2014) skapar en trygghet 

i den övriga undervisningen.  

 

Jacquet (2011) påstår att många lärare saknar kompetens i undervisningsområden där estetik ingår 

och Simonsson (2006) hävdar att det finns ett behov av ny kunskap kring bilderboksanvändning i 

förskolan och om vilka redskap som finns tillgängliga med tanke på informationsteknologins utveckl-

ing. Andersson (2014) menar vidare att det är en viktig fråga för lärarutbildare att säkerställa att bli-

vande lärare får redskap för att använda de estetiska uttryckssätten i sin undervisning, annars kan det 

uppstå problem när ett nytt redskap introduceras i en traditionell pedagogisk praktik, som i Klerfelts 

studie från (2007) där lärarens erfarenhetsvärld ser annorlunda ut än elevens när det gäller mediakul-

turens bruk av multimodala utryck och datoranvändning. I min undersökning säger pedagogerna att 

de har kunskap och redskap för att undervisa i de estetiska ämnena. Lärarna hävdar att estetik är något 

som finns i oss och de som har svårt för att ge sig hän de estetiska ämnena behöver arbeta mer för att 

känna sig trygga i ämnet inför undervisning med elever. Lärarna anser att estetik är något som behövs 

i undervisningen då det visat sig ha en positiv effekt på eleverna. Lärarna menar att kunskap i de 

estetiska ämnena är något de vill ha mer av. De har en föreställning om att kunskap inte har någon 

ändpunkt, liksom i den sociokulturella teorin där de psykiska lika väl som de fysiska redskapen över 

tid förändras och förnyas, kommer människans kunskaper på motsvarande sätt att utvecklas och för-

ändras på grund av införande av ny teknik och nya kunskaper (Säljö 2014, s.71).  

Enligt Andersson (2014) används inte de estetiska ämnena i undervisningen då lärare inte tycker sig 

ha tillräcklig utbildning, de upplever en stress i att hinna planera och att skolan bygger på bedömning. 

Genom att lärarna upplever sig ha bristande kunskaper i de estetiska ämnena blir följden att de också 

upplever det svårt att bedöma de estetiska uttrycksformerna. De håller sig därför till mer tydliga be-

dömningsgrunder (Andersson 2014, s.182), enligt Jacquet (2011) handlar det inte enbart om lärares 

bristande kompetens i de estetiska ämnena, utan även att arbetssättet kan upplevas som tidskrävande 

och rörigt. Utvärderingar och forskningsrapporter pekar enligt Jacquet (2011) på att lärare och elever 

saknar redskap för att tala om, bearbeta och utveckla text. Lärarna i min undersökning nämner att de 
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har kunskaper i de estetiska ämnena men att de känner en tids-stress över för lite planeringstid och 

att redskaps saknas. Det kan i sin tur medför att de kreativa förmågorna hos lärare begränsas.  

 

5.2 Metoddiskussion 

 

Fördelen med fokusgruppintervju i forskning är att få tillgång till den gemensamma förståelsen av 

hur deltagare med sina erfarenheter och kunskaper uppfattar och resonerar kring det utvalda ämnet. 

En invändning när det gäller fokusgruppintervju metoden är att gruppidentiteten och energin är så 

stark att skiljaktiga åsikter inte kommer fram då risken finns att deltagare rättar sig efter de domine-

rande idéer som finns i gruppen och inte för fram sina egna idéer. Jag kan tydligt i min undersökning 

se pedagoger och lärare ta en dominerande roll i diskussionen och det finns de pedagoger och lärare 

som kommer mindre till tals. I fokusgrupperna fanns också de deltagare som var ivriga, pratar sam-

tidigt och som inte kom överens. Fungerar inte gruppdynamiken kan det enligt Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren (2017) uppstå en dålig samtalsinteraktion och risken finns att deltagarna inte kommer att 

vara intresserade av att diskutera ämnet och därmed inte vara delaktiga i diskussionerna. Jag märkte 

av i mina fkousgrupper att de vid tillfällen gled ifrån ämnet. Jag ställde då en fråga till fokusgruppen 

rörande ämnet. Dåliga samtalsinteraktioner kan undvikas genom en noga genomtänkt gruppsamman-

sättning, vilket är en utmaning att lyckas med då den här undersökningen varit tidsbegränsad (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren 2017).  

 

5.3 Slutsats 

 

Pedagoger och lärare känner stress över att inte finna tiden till det de vill göra inom de estetiska 

ämnena, det blir avgörande för hur de väljer att bearbeta bilderboken. Finner vi det estetiska naturligt 

i oss är det lättare att använda sig av den i undervisningen och för de som det inte faller sig lika 

naturligt, krävs arbete och träning till exempel i form av vidareutbildning och då inte tiden finns så 

väljer de en annan väg som känns mer naturlig att undervisa i. Att våga ge sig hän och hänga med i 

dagens utveckling och att vara medveten om att kunskapen inte har någon ändpunkt kan upplevas 

både krävande och utmanande, men nödvändig för att kunna ge barnen redskap för att bearbeta och 

transformera sin läsupplevelse.  
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För en vidare undersöka i det aktuella problemområdet bör Ann Bamfords studie från (2006) granskas 

för ett bredare perspektiv på hur olika länders arbete med estetik i skolan utförs. För vidare under-

sökning kan forskaren också använda sig av fokusgruppintervju metoden och den strukturerad obser-

vations metoden då fördelarna med metoden är att den möjliggör en direkt observation av beteendet, 

vilket skiljer sig ifrån fokusgruppintervjun där forskaren måste dra slutsatser om beteendet utifrån 

deltagarnas utsagor då det finns en risk att deltagarna inte är helt sanningsenliga eller minns fel då de 

berättar om sitt eller andras beteende (Bryman 2011, s.262). 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag heter Maria Birgersson och skriva mitt examensarbete i ämnet litteratur och språk i förskollärar-

programmet på karlstadsuniversitet. 

Min frågeställning är - Hur pedagoger bearbetar bilderboken med utgångspunkt i de estetiska äm-

nena. Syftet med undersökningen är att undersöka hur ni pedagoger/lärare arbetar med bearbetning 

av bilderboken med utgångspunkt i de estetiska ämnena, bild, musik, drama och dans. För ett vidare 

perspektiv vad läsa och skriva kan vara. 

Förberedelse inför gruppintervjun; ta med er varsitt konkret exempel på hur ni har arbetar på er för-

skola/skola med bearbetning av bilderboken med utgångspunkt i de estetiska ämnena. Efter uppvi-

sat exempel går vi vidare i en fri diskussion om bearbetning av bilderboken grundat på era erfaren-

heter och upplevelser.  

Jag kommer att passivt delta i diskussionen och styra samtalet om det sker sidospår ifrån ämnet. 

Denna intervju kommer att spelas in men inga uppgifter eller synpunkter kommer att kunna spåras 

till en enskild individ i presentationen av resultat. samtyckesblankett kommer att skrivas på.  

Har ni några frågor når ni mig på mail: M__Bir....@hotmail.com eller telefonnummer: 076……  
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Bilaga 2. Samtyckesblankett  

 

Härmed tillfrågas du om att delta i en undersökning om bearbetning av bilderboken i förskola/skolan, 

med utgångspunkt i de estetiska ämnena. Forskningsprojektet bedrivs av Karlstads universitet, förs-

kollärarprogrammet Lpgf06. 

Syftet med undersökningen är att ge inspiration och nya infallsvinklar i hur bilderböcker används i 

förskolans verksamheter genom de estetiska ämnena (bild, musik, drama, och dans) för att stödja och 

utmana barns lärande. Anledningen till att jag vill undersöka det är att barn idag lever i en värld där 

symboler, tecken, text och bild ingår i en vidgad syn på vad läsa och skriva kan innebära.  

I gruppdiskussionen kommer vi att få tillfälle att diskutera upplevelser och erfarenheter, i en avspänd 

miljö. Givetvis är det upp till var och en hur mycket ni vill dela med er av.  

Varje diskussionsgrupp kommer att ha en diskussionsledare, vilket i det här fallet kommer att vara 

jag, Maria Birgersson. 

Vår diskussion kommet att vara i ca 40 min. För att inte missa några av era kommentarer och för att 

underlätta analysarbete ber jag om ditt tillstånd att få spela in vår diskussion via ljudupptagning på 

mobiltelefon. Resultatet kommer att redovisas i mitt examensarbete. Inspelningen kommer att raderas 

efter publicering av examensarbete. 

All information kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av den. Inga uppgifter eller 

synpunkter kommer att kunna spåras till en enskild individ i presentationen av resultat.  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig på nummer 076….. 

Ort/datum_________________________________________________ 

Underskrift________________________________________________ 

 

 

 

 


