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Introduktion
I de fortbildningar för förskolepersonal som är ursprunget till 
Bilderbokens mångfald och möjligheter varvades teori och praktik 
i form av föreläsningar och diskussioner – det är i samspel och 
erfarenhetsutbyte vi växer bäst! Med studiehandledningen 
som utgångspunkt kan en grupp förskolepedagoger och/eller 
barnbibliotekarier arbeta med Bilderbokens mångfald och möjlig-
heter på egen hand. Handledningen är i första hand tänkt som 
underlag för fortbildning för yrkesverksamma, men även stu-
derande kan ha glädje av frågeställningarna.

Studiehandledningen ger förslag på hur man kan lägga upp 
fem träffar, om vardera två och en halv timme, som utgår 
från olika delar av boken, inklusive hemuppgifter. En lagom 
tidsrymd mellan träffarna kan vara 4–6 veckor. Vid sidhänvis-
ningarna i hemuppgifterna förkortas bokens titel BBMM. Att 
komma förberedd till träffarna är viktigt, det är då det blir 
bra diskussioner! Planera (om möjligt) in ett föräldramöte på 
respektive förskola mellan fjärde och femte träffen.

Hur många kan man vara? 8–10 personer, om man inte har en 
van handledare som håller i studiecirkeln. Är man fler delta-
gare är det ändå klokt att under träffarna tidvis dela upp sig i 
smågrupper och diskutera uppgifter/lästa böcker och därefter 
förmedla de viktigaste reflektionerna i den samlade gruppen.

Var ska man vara? Biblioteket? Det är stimulerande att sitta 
mitt bland böcker! Och lätt att kila och hämta en titel man 
kommer att tänka på under diskussionerna. 

Ta oavsett vilken plats ni väljer tillfället i akt att samarbeta 
med biblioteket. En viktig sak att ordna inför träffarna är till-
gången på böcker. Läs igenom handledningen innan ni startar 
– vilka böcker behövs? Och när? Det är föreslaget fler titlar 
än nödvändigt, allt finns kanske inte att få tag på. Lämna inte 
åt cirkeldeltagarna att låna själva inför varje träff, då riskerar 
man att inte hitta exempelböckerna i tid för att hinna läsa. 
Antingen kan man genom till exempel Kultur rådets läsfräm-
jande bidrag, kommunala kulturpotter eller andra projekt-
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pengar köpa in ett större antal exemplar av de titlar som ska 
diskuteras gemensamt (de kan sedan fördelas mellan deltagan-
de förskolor) eller be biblioteket låna ihop (bäst på långtids-
lån). Var ute i god tid! 

En prosaisk, men ack så viktig, detalj: Fika! Ska ni fixa själva 
eller kan det köpas på den plats ni är? 

Lycka till!
Agneta Edwards

HEMUPPGIFTER INFÖR FÖRSTA TRÄFFEN

❖ Välj en bilderbok du gärna läser med barngrupper, som 
fungerar bra och som fångar barnen. Fundera över varför 
den går hem, hos dig själv, och hos barnen. Kanske är ditt 
svar helt enkelt att det är för att boken handlar om något 
angeläget. Vad är det då som skiljer just den boken från 
andra med samma tema?

❖ Välj en bilderbok du inte tycker om/tycker är dålig och 
ställ dig samma fråga: varför? Vad ligger i begreppet  
”dålig”? Eller ”bra”?

❖ Läs i BBMM s 113–122, V, Rätt bok. Är det något i det  
avsnittet som passar in på eller ger dig tankar kring de 
böcker du valt?

❖ Läs i BBMM s 122–132, VI–IX. Brukar du arbeta med din 
valda ”bra” bok på något av de föreslagna sätten? Eller  
finns det något du tycker vore kul att pröva? Har du  
andra förslag? Eller reflektioner kring det du läst?

❖ Notera dina funderingar och ta med anteckningarna  
(och böckerna) till första träffen. 

❖ Läs i BBMM s 142–157, Vilka? Vilket/vilka teman 
 och/ eller perspektiv tycker du är angelägna (t ex för just 
din barngrupp/förskola)? 
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Vilka böcker? 
Innan ni börjar
Vem ska leda cirkeln/workshopen? Även om ni gör detta utan 
handledare måste någon ha ordet, kolla tiden och hålla diskus-
sionerna inom ramen för frågan/ämnet etc. Låt gärna det upp-
draget gå runt i gruppen. 

Ska någon vara sekreterare? Ni behöver inte dokumentera allt, 
men det kan vara en god idé att samla de bästa metoderna 
och boktipsen (som inte finns i BBMM). När studiecirkeln är 
avslutad kan man eventuellt göra ett häfte eller lägga ut mate-
rialet på lämplig webbsida. 

När ska ni fika och hur länge? 20 minuter kan vara lagom.

Presentera er för varandra: var ni jobbar, eventuell profil på 
förskolan, vilka åldrar på barnen…

Gör en lista över mejladresser om ni inte redan har det.

Boka datum för alla träffar redan från början. 

Den här inledande träffen är tänkt att sätta igång reflektioner 
om böcker, hur ni väljer och varför. Ni kommer kanske att 
upptäcka att ni delvis har valt samma titlar, och kanske har 
någon valt någon annans ”bra” bok som ”dålig” – då kan det 
bli en intressant diskussion! 

Viktigt att tänka på: Ni har cirka två timmars effektiv prattid 
=120 minuter. Delar man det med antalet deltagare och an-
talet uppgifter blir det inte många minuters prat per person – 
alla ska ha chansen att säga något! Diskussionerna måste alltså 
struktureras och begränsas. Handledningen ger förslag på hur 
lång tid varje uppgift kan behöva. Ett bra sätt är att först gå 
laget runt med korta inledande inlägg från samtliga i gruppen, 
sedan går man djupare in på frågan och släpper samtalet friare. 

Man uppfattar och uppskattar böcker utefter personlig smak 
och egna referensramar. BBMM syftar, precis som studie- 
cirkeln, till att vidga de litterära vyerna, förmedla verktyg för 
att upptäcka mer och få syn på önskvärda kvaliteter. Så var 

1:a
TRÄFFEN
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öppna för att pröva okända titlar, böcker som ni i vanliga fall 
kanske skulle ha valt bort. Var nyfikna på varandras läsningar; 
allas tolkningar och tankar om en bok ska mötas med intresse. 
Kom ihåg, det finns inget rätt eller fel, bara olika sätt att se. 
Att som vuxengrupp diskutera böcker är första steget till  
givande boksamtal med barnen.  

UPPGIFT 1  10 min. 

Håll upp era ”bra” och ”dåliga” böcker utan att säga vilken 
som är vilken. Titta på varandras – har någon valt samma? 
Kan ni gissa vilken av böckerna som är den ”bra” respektive 
”dåliga” redan innan de presenteras?

UPPGIFT 2  30 min. (Uppdelat i presentation och diskussion.)

15 min. presentation

Gå laget runt och presentera kort era medhavda ”bra” böcker. 
OBS – vänta med att berätta varför. Följ gärna nedanstående 
punkter, som ni alltid kan ha som mall när ni berättar om 
böcker.  

❖ Författare? 

❖ Illustratör?

❖ Är det en ny/gammal bok? (titta på utgivningsår). 

❖ Handlar den om en pojke/flicka/icke-könad huvudperson? 
(gäller även djur, de ges också könsidentitet).

❖ Grundläggande tematik/känsla? Till exempel: ”Boken 
handlar om vänskap”, eller om ilska, självkänsla, att vara 
snäll, att bearbeta sorg, att ta hand om ett syskon, en kille 
som står upp för sin kompis, en flicka som till sist vågar 
säga ifrån, att inte döma efter utseendet, eller ”Det är ett 
äventyr där X bekämpar olika faror och blir starkare själv” 
osv. Öva på att sammanfatta böcker så här i teman eller 
motiv (”ett svartsjukedrama”, ”syskonavundsjuka”) för att 
ge andra en bild av det väsentliga, utan att ge er in på en 
lång ingående beskrivning av handlingen.

❖ Miljö? Utspelas det i en vardags- eller känd miljö, t ex på 
förskolan, varuhuset eller i skogen, eller i ett sagoland? 

❖ Är det en del i en serie eller en enstaka bok?

❖ För vilka åldrar passar boken?
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15 min. diskussion

När alla har berättat, titta då tillsammans på: 

❖ Har några valt samma titel/serie/författare/illustratör? 

❖ Hur många har valt realistiska böcker – alltså sådana som 
utspelar sig i en igenkännbar värld såsom barnens vardag 
på förskolan eller hemma, till skillnad från sagor med magi 
eller drakar, eller mer symboliska skildringar? 

❖ Hur många har flickor/pojkar/icke-könade som huvud-
personer?

❖ Finns det några teman/typer av problematik som åter- 
kommer? Finns det teman ni tycker är särskilt viktiga att 
läsa om och arbeta med?

UPPGIFT 3  30–40 min. 

Nu är det dags att berätta varför ni som pedagoger/vuxna 
tycker att boken är bra! 

Diskutera gärna utefter vad ni kom fram till under uppgift 2, 
t ex om fler hade valt samma titel/författare/tematik – lyft då 
fram vad det är som gör just den/det bra eller viktigt?  
Här blir det mer givande att följa olika trådar istället för att 
gå laget runt i tur och ordning.

När (om) någon lyfter fram just bilderna i sin bok som ”bra”, 
titta då på samtligas böcker med bildögon. Vad gillar ni? Och 
vilka bilder väljer ni per automatik bort? Exempel finns säkert 
i ”dålig”-högen. Varför?  

Är det av andra skäl än ”fula bilder” ni valt ut den ”dåliga” 
boken? Berätta! Har ni pedagogiskt motiverade argument? 
Diskutera! 

Här kan det komma upp frågor som: 

❖ Kan man berätta om vad som helst i böcker för barn i  
förskoleåldern?

❖ Passar alla bilderböcker för förskolebarn? För t ex  
4-åringar? Hur är spännvidden bland era valda böcker? 

❖ Måste allt förklaras och förstås? Hur kan vi förhålla oss till 
något vi tycker är ”konstigt”? 

❖ Vilka slags bilder tror vi att barn gillar? Varför?  
(Den frågan återkommer vi till.)
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UPPGIFT 4  30–40 min. 

Berätta om/hur ni brukar läsa/arbeta med de valda böckerna. 
Arbetar ni på något särskilt sätt? Eller är det någon av före-
slagna metoder i BBMM s 122–132 som ni vill pröva? Har 
ni andra bra förförståelse- och bearbetningsmetoder att lyfta 
fram? Diskutera hur och när ni läser faktaböcker utifrån av-
snittet i BBMM s 118–120.

AVSLUTNING  10 min. 

Innan ni skiljs åt, stäm av datumet och titta på uppgifterna 
till nästa träff. Dela ut böcker att läsa. Ha gärna fler exemplar 
av samma titel. Brasklapp: för dig som jobbar med de allra 
yngsta barnen finns kanske ingen titel som fungerar att läsa, 
men läs själv och delta i diskussionen eller låna en barngrupp 
på en annan avdelning under cirkeltiden. Läs minst två titlar: 

Gro Dahle/Svein Nyhus Den arge 

Gro Dahle/Svein Nyhus Snäll ❤

Nicola Davies Dagen då kriget kom

Wolf Erlbruch Anden, Döden och tulpanen

Stian Hole Hermans sommar ❤

Petter Lidbeck/Lisen Adbåge Kan man…?!

Jon Ranheimsaeter Lasse och Lisa ensamma hemma

Nathalie Ruejas Johnson Låtsasheten

Henrik Wallnäs/Matilda Ruta Åka buss

Stina Wirsén Liten

❤ = extra bra samtalsbok. Boksamtal tas upp under den  
     femte träffen. 



8 Studiehandledning  •  Kopieringsunderlag © 2019  •  nok.se/bilderbokensmangfaldochmojligheter

HEMUPPGIFTER INFÖR ANDRA TRÄFFEN 

❖ Läs de böcker som delades ut, först själv, sedan eventuellt 
med barnen (om du vill och tycker de passar din barn-
grupp). Hur tänker du kring böckerna, och hur uppfattar 
barnen dem?  

❖ Läs i BBMM s 14–29 + 88–96. 

❖ Fundera över hur det som sägs om språk, läsning och litte-
racitet i BBMM stämmer med dina erfarenheter. Hur 
mycket språkstimulans får barnen på din förskola hem-
ifrån? Hur vana är de vid att lyssna på sagor och böcker?

❖ Hur avspeglas flerspråkighet i läsningen och val av littera-
tur på din förskola? 

❖ Läs i BBMM s 97–113 och reflektera över: Hur ser det ut 
på din förskola? Har ni ett särskilt sagorum? Hur ofta läser 
ni? Vem lånar? Vem läser? Hur går det till? Har du egna 
ritualer och rutiner för bokstunden? Reflektera över det 
som sägs i BBMM mot er verklighet, notera och ta med till 
andra träffen, lyft fram både sådant ni tycker fungerar fint 
och det som kanske kan bli bättre.
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På förskolan
UPPGIFT 1  20 min. 

Delge varandra vilka böcker ni läst av de föreslagna titlarna. 
De är valda för att de i olika sammanhang väckt frågor om vad 
som är lämpligt att läsa med barn. 

Diskutera: För vilken ålder kan de vara avsedda? Passar de till 
exempel på en vanlig bokstund? Särskilda  situationer? Kan 
man uppfatta samma bok på olika sätt ut ifrån olika perspek-
tiv? Om du valde att läsa boken tillsammans med barn – hur 
uppfattade de den?

UPPGIFT 2  20 min. 

Deltagarna i studiecirkeln jobbar antagligen med barn i olika åld-
rar eller kanske med stora skillnader i språklig utveckling. Det stäl-
ler förstås olika krav, både på vilka böcker man kan välja, och hur 
man kan och behöver arbeta med läsningen. Eventuellt kan gruppen 
i så fall dela upp sig utefter sina olika förutsättningar och prata om 
uppgifterna 2 och 3 innan man återsamlas (efter varje uppgift) och 
tar del av varandras diskussioner. 

Diskutera s 14–24 i BBMM. Stämmer det som sägs om  
språket med era erfarenheter? Hur mycket språkstimulans 
får barnen hemifrån? Hur vana är de vid att lyssna på sagor 
och böcker? Samarbetar ni med/informerar vårdnadshavarna 
på  något sätt? Lånar ni ut böcker kanske? Hur ser er kontakt 
med biblioteket ut? 

UPPGIFT 3  35–40 min. 

Berätta hur det ser ut på era respektive förskolor: Har ni  
ett särskilt sagorum? Hur ofta läser ni? Vem lånar? Vem  läser? 
Hur går det till? Hur sitter ni? Har förskolan tillgång till 
 digitala bilderböcker? Läser ni ofta från storskärm? Har du 
egna ritualer och rutiner för bokstunden? Diskutera det som 
sägs i BBMM s 97–113 mot era respektive verkligheter. 

2:a
TRÄFFEN

 B O K T I P S

Berolin Diaz Läsa för 
 integration

Marie Eriksson Barnbokens 
magi

Anna Falk och Christina  
Möller Magiska fingrar
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Berätta både om sådant du/ni är bra på och det som kan bli 
bättre. Lyft upp era eventuella problem, här finns chansen att 
få tips, och dela med er av metoder ni upptäckt fungerar. 

Finns möjligheten att göra ett studiebesök? Är det någon för-
skola som har skapat en läsmiljö/ett sagorum som kan inspi-
rera gruppen? Kanske ska en senare träff läggas där?

UPPGIFT 4  10 min. 

Bestäm er, var och en, för tre saker av det som tagits upp idag 
eller som ni läst i BBMM. Dessa tre metoder, specifika böcker 
eller annat ska ni ha prövat eller börjat förändra på förskolan 
tills gruppen ses nästa gång. Välj utifrån ditt intresse och din 
förskolas/barngrupps behov, ni behöver inte pröva samma, 
men gör gärna en gemensam lista där ni noterar vad var och 
en planerar, som eventuellt kan skickas ut och annars finns till 
nästa gång att stämma av utifrån. Ingen skam om någon inte 
hunnit, men välj gärna konkreta ”mindre” saker så är chansen 
större – förändring börjar bra i det lilla. 

UPPGIFT 5  20–25 min. 

De vuxna förebilderna – hur kan vi få barnens föräldrar eller 
andra vårdnadshavare involverade/medvetna om hur viktig och 
rolig läsningen är? Diskutera förutsättningar och möjligheter 
att t ex låna ut böcker till familjerna (på flera språk?) eller bjuda 
in föräldrar, syskon eller mor- och farföräldrar eller andra närstå-
ende att komma och läsa böcker eller berätta sagor på förskolan. 

Hur kan man använda ett föräldramöte? Dela ut barnboks-
kataloger (se s 91 i BBMM) eller foldern ”Sjutton skäl för 
barnboken” (se s 28–29 i BBMM), boktipsa, högläsa…? Vad 
gör man om föräldrarna inte talar/läser svenska? Hur fungerar 
det med tolkar? Hur kan man få föräldrarna att känna sig vik-
tiga – bekväma! – och intresserade av att komma? Kanske kan 
ni ta hjälp av varandra på föräldramöten? Ibland är det lättare 
att ”uppträda” utanför hemmaplan. Kanske kan man bokprata 
på grannförskolan? Kan man be bibliotekarien att delta? 

Ta med tips och förslag tillbaka till respektive förskola och 
diskutera vad ni kan göra på ert nästa föräldramöte. Planera 
(om möjligt) in det före träff nummer fem. Då är det gott om 
tid att använda gruppen som ”testpanel” och stöd. 

 B O K T I P S

Carina Fast Läslust i 
 hemmet

Anne-Marie Körling 
Väck läshungern

Mahroo Khousravi Fler-
språkighet. Alla barn, 
alla språk, alla dagar
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AVSLUTNING
Dela ut minst 3 böcker till varje deltagare, gärna fler.  
Viktigt är att alla får titlar från både grupp A, B och C. 

A

Rotraut Susanne Berner Den flygande hatten
Sanna Borell Kedjan
Julia Donaldson/Axel Scheffler Stugan är trång som en skokartong
Anna Höglund Sagan om pannkakan
Ellen Karlsson/Monika Forsberg Vem är det som kör?
Pija Lindenbaum Bidde det då?
Barbro Lindgren/Emma Adbåge Knuttes hus
Jessica Souhami Det lilla, lilla huset
Anna-Clara Tidholm Alla får åka med

B

Lisen Adbåge Kurt och Kio vill ha koja
Quentin Blake Kurragömma med kakaduor
Julia Donaldson/Axel Scheffler Gruffalon
Lotta Geffenblad Syster Plus och Doktor Minus
Per Gustavsson När prinsessor vaknar om natten
Thomas Halling/Mimmi Tollerup-Grkovic Tass tass tass smyg 
smyg smyg
Åke Löfgren/Egon Möller-Nielsen Historien om någon

C

Björn Bergenholz Vem har varit här?
Kristina Digman Floras kulle
Ann Forslind Lilla H cyklar på ❤
Maja Kastelic Pojken och huset
Pija Lindenbaum Gittan och gråvargarna ❤
Barbro Lindgren/Olof Landström Nämen Benny ❤
Eva Lindström Musse
Sven Nordqvist Hundpromenaden
Boglárka Paulovkin Räven och Musen letar ny lya
Maurice Sendak Till vildingarnas land ❤
Stina Wirsén Vems resa?
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HEMUPPGIFTER INFÖR TREDJE TRÄFFEN

❖ Att pröva/göra/påbörja/fortsätta med de där tre sakerna du 
bestämde dig för på andra träffen. 

❖ Läs BBMM s 32–35 + 45–59. 

❖ Läs de utdelade böckerna, både själv och med barnen. 
Stämmer de in på något du läst i BBMM? Fungerar de bra  
i barngruppen? Varför/Varför inte?

❖ Hitta en bilder- eller faktabok du tycker om som har en 
berättelse på vers, med eller utan rim. 

❖ Välj en dikt- eller ramsbok som du och din barngrupp 
 gillar. Ta med förslagen till tredje träffen. 
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Berättar-
strukturer 
UPPGIFT 1  15–20 min. 

Fortsatt diskussion av tidigare praktiska uppgifter: Hur gick 
det med det ni ville pröva att förändra? Har ni något annat att 
ta upp, t ex angående involvering av vårdnadshavare/familjen?

UPPGIFT 2  30–35 min. 

Presentera era böcker från grupp A. Högläs ur så många ni 
känner att ni hinner. Jämför gemensamma drag mellan titlar-
na och diskutera hur böckerna fungerat på förskolan, bra eller 
dåligt, och vad det kan bero på utifrån böckernas form. 

UPPGIFT 3  30–35 min. 

Jobba likadant med böckerna i grupp B. Kanske några av era 
”bra” böcker från första träffen fanns med här, eller har liknan-
de drag. Berättelser med kedjestrukturer, upprepningar och 
fasta formler är ofta populära bland barnen. Många bygger på 
muntligt traderade ramsor/sagor. 

De är lätta att förstå principen i, har inte lång och komplice-
rad historia att hålla reda på, och upprepningarna gör att även 
en osäker lyssnare hinner få grepp om berättelsen. De fasta 
formlerna som ”tass tass tass…” sätter sig snabbt hos barnen, 
de kan vara med aktivt och ”läsa” högt – intresset hålls uppe. 
Barnen lär sig det viktiga i att tänka framåt i berättelsen, att 
det finns en röd tråd. Kan ni tipsa varandra om fler böcker 
av den här typen? De tre bockarna Bruse förstås och Det var det 
fräckaste! om mullvaden som blir bajsad på huvudet. Andra 
förslag? 

3:e
TRÄFFEN
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UPPGIFT 4  10 min. 

Presentera kort era versberättelser och dikt- eller ramsböcker. 
Samla nya tips! Att läsa dikter eller historier på vers, med 
rytm och kanske rim, är att sätta fokus på språkets melodi 
och inneboende nyanser. En dikt behöver inte förstås, den kan 
upplevas! 

UPPGIFT 5  20 min. 

Titlarna i grupp C har trots sina olika ämnen och stilar en 
struktur gemensamt: samtliga huvudpersoner gör en slags 
resa. De lämnar hemmet/tryggheten och ger sig av ut i värl-
den där de är med om något nytt, ett äventyr eller en pröv-
ning, och så återvänder de till tryggheten igen. Eller, stannar 
de kanske på den nya platsen? Diskutera de olika typerna av 
yttre/inre resor Gittan, Benny, lilla H och de andra huvud-
personerna gör. Har ni sett likheter mellan andra av de lästa 
böckerna än inom de färdiga kategorierna A, B och C? 

AVSLUTNING
Dela ut minst fyra böcker till varje deltagare till fjärde träffen. 
Det är viktigt att alla får titlar från både grupp A, B, C och D. 
Man kan ha fler exemplar av samma titel så att många i grup-
pen läser samma bok.

A

Kitty Crowther Är det dags?
Maria Jönsson Spyflugan Astrid
Jon Klassen Det är inte min hatt
Lena och Olof Landström Bu och Bä får besök
Petter Lidbeck/Maria Jönsson Kajsa gillar
Barbro Lindgren/Eva Eriksson Max Nalle
Barbro Lindgren/Olof Landström Nämen Benny ❤
Eva Lindström Musse ❤
Stina Wirsén Vem är arg? ❤ 

Lilla måne

sorg i följe

följer katten

kall om foten

lilla blomman  

gror i grusmark

ljusa blänk i ödeskogen

månens bild i kattens öga

Ur Långa katter krymper inte  
av Kerstin Högstrand
Heidruns Förlag 2003
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B

Sari Eliasson/Erika Kallasmaa Kraxorkestern ❤
Maria Hendriks/Piet Grobler Makwelane och krokodilen
Hilde Henriksen/Helena Ohlsson Citronlemonaden
Alexander Jansson Monster, spöken och kanelbullar
Astrid Lindgren/Pija Lindenbaum Mirabell
Ulf Sindt/Eva Lindström Raggar-råttan Roger ❤
Kicki Stridh/Eva Eriksson Det hemska spökhuset

C

ISOL En anka är bra att ha
Anders Holmer Regn
Olivier Tallec Vem kan det vara?
Emma Virke Klä på herr H

D

Rotraut Susanne Berner Den flygande hatten
Ji Hyeon Lee Simbassängen
Maja Kastelic Pojken och huset
Eva Lindström Limpan är sugen
Sven Nordqvist Var är min syster?
Birde Poulsen Min eller Mor, var är du?
Thé Tjong-Khing Var är tårtan?

HEMUPPGIFT INFÖR FJÄRDE TRÄFFEN

❖ Fundera igen över det där med föräldramötet – har ni pla-
nerat in att lyfta upp läsningen? 

❖ Läs s 59–85 i BBMM.

❖ Läs de utdelade böckerna själv och med barnen – många 
gånger! Gärna i både fysisk och digital form, fint om några 
av de titlar ni väljer finns tillgängliga även digitalt, t ex på 
UR Utbildningsradion. Fundera över och skriv ner hur de 
fungerar. ”Ber” böckerna om olika förutsättningar och pas-
sar de kanske vid olika tillfällen? Hur hänger text och bild 
ihop? Vad visar bilderna, är det samma som texten berät-
tar?
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Text och bild

UPPGIFT 1  30 min. 

Har ni bokat in ett föräldramöte före nästa träff? Vad kommer 
ni att göra då i bokväg? Man kan alltid avsluta mötet med att 
högläsa en rolig bilderbok – kanske ha det som rutin vid varje 
möte? Det kan kännas lättsammare än att ”föreläsa” om vikten 
av läsning. 

UPPGIFT 2  
Dagens stora diskussion fyller resten av träffen – om ni inte 
har fler praktiska frågor att dryfta som t ex Bokstundens När? 
Var? Hur? Det är dags att prata om de lästa böckerna. Vilken 
grupp är vilken? Para ihop böckerna ur grupperna A–D med 
de fyra påståendena. 

1. Textlös berättelse.
2. Inte en berättelse, utan … ja, vad då? 
3. Bilderna är absolut nödvändiga för att förstå berättelsen.
4. Går att läsa och förstå utan bilderna.

Är ni fler som läst samma titlar? Ta i så fall en titel i taget och 
diskutera hur den fungerat med barngruppen; hur ni suttit, 
med hur många barn etc. 

Här är det bildens berättande funktion som står i fokus, samt 
att påminna om att alla bilderböcker inte innehåller en  
berättelse utan erbjuder andra öppningar för samtal, fantasi  
och lek. 

Vissa bilderböcker kräver möjlighet för lyssnarna att se bilderna, 
till exempel Klaras promenad där texten visserligen är begriplig 
men ack så tråkig, all dramatik ligger i bilderna, eller Kajsa 
gillar som blir näst intill obegriplig utan Maria Jönssons  
bilder. Detta är bilderböcker skapade med text och bild tänkta 
som en helhet med tanken att man sitter nära och har tid att 
”läsa” även bilden – och så är de flesta bilderböcker av idag 
gjorda.

4:e
TRÄFFEN
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Är man fler än så i en grupp, vilket ofta är fallet på förskolan 
och det inte finns möjlighet att läsa från storskärm, gäller det 
att hitta en annan typ av bilderbok, där texten berättar till-
räckligt mycket för att skapa berättelsens handling i våra hu-
vuden (böckerna ur grupp B är förslag på sådana berättelser). 
Ulla Rhedin föreslår ett test: ”Kan man läsa den i radio?” Kan 
man det, ja då kan också en barngrupp, kanske efter bearbet-
ning och/eller flera läsningar, lyssna till den utan att se bil-
derna. Högläs texten för t ex en kollega utan att visa bilderna, 
då brukar det bli tydligt om det kan fungera. 

Det betyder absolut inte att bilden inte spelar någon roll i de 
böckerna. Där ser vi allt från miljön till gestalternas utseende 
och många andra detaljer som berikar boken. Mer om bildens 
funktioner tar vi upp under den femte träffen.

AVSLUTNING
Dela ut böcker till nästa gång. En del titlar har förekom-
mit tidigare. Låna gärna om så många som möjligt av övriga 
 cirkelböcker och ta med till sista träffen. Om ni har möjlighet 
att köpa in böcker (låna ihop kan gå i en större kommun) kan 
ni välja en titel som ALLA i gruppen läser till sista gången. 
En bra boksamtalsbok har ett innehåll som engagerar, möjlig-
het till tolkning och att känna igen sig själv i boken. Böcker 
markerade med ett ❤ är några förslag. Har ni egna förslag 
 eller idéer om tema/frågeställningar ni vill fokusera bok-
samtalet på?

Alla ska ha (minst) en bok ur grupp A. Sen kan man antingen 
plocka titlar ur B-E eller välja fler ur samma grupp. Tips om 
saker att upptäcka ges här och i BBMM. Ofta kan en bok i 
en grupp vara intressant att titta på även ur en annan grupps 
huvudperspektiv. Dra också gärna in helt andra titlar i samma 
tankegångar.
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A  Bildens uttryck

Jennie Ekström Fröet
Stian Hole Hermans sommar ❤
Jukka Laajarinne/Martti Ruokonen Mormors maskin
Eva Lindström Kom hem Laila
Maurice Sendak Till vildingarnas land
Sara Sheppard Dino de luxe
Maja Säfström Fantastiska fakta om djur

B  Känslor och stämning, färg och ljus

De flesta av dessa böcker kan man läsa om i BBMM. Titta 
också på kroppsspråket hos räven i Gå och bada Mister Räf på 
bilden där han står vid blomman och jämför med sista bilden i 
Hermans sommar. Hittar ni fler sådana tydliga bildgestaltningar 
av känslor?

Lieve Baeten Lilla häxan och Den lille draken ❤
Stefan Casta/Staffan Gnosspelius Gå och bada Mister Räf ❤
Ann Forslind Lilla H cyklar på   
Stian Hole Hermans sommar och Herman och eldsvådan
Pija Lindenbaum Mirabell, Gittan och gråvargarna, Kenta och 
barbisarna eller Siv sover vilse.❤
Toon Tellegen/Marit Törnkvist Pikkuhenki

C  Bilddetaljer laddar berättelsen

Sari Eliasson/Ann Forslind Tönten ❤
Ann Forslind Lilla H hälsar på ❤
Stian Hole Herman och eldsvådan ❤
Pija Lindenbaum När Åkes mamma glömde bort

Vad har Åkes mamma runt sin säng? Vad signalerar det om 
hennes tillstånd? Vad kan det betyda att skorna på pärmarnas 
insida i Tönten står olika i början och på slutet? I böckerna om 
Herman och Lilla H är bildperspektivet intressant, ”kameran” 
byter plats ibland – vad ger det för effekt? De där skorna i 
texten på första sidan i Herman och eldsvådan – när dyker de 
upp i bilden? Titta på kvasten och grytan i Lilla H hälsar på 
– vad kan Ann Forslind anspela på? Och fåglarna i boken om 
Herman – vilka associationer får du?
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D  Vad berättar bilderna?

Gunna Grähs Mehmet och lilla Luna
Pija Lindenbaum Kenta och barbisarna ❤
Astrid Lindgren/Pija Lindenbaum Mirabell
Eva Lindström Jag rymmer ❤
Anna-Karin Palm/Anna Bengtsson Vildvinter

Hitta familjen i Vildvinter och soffan i Mehmet och lilla Luna. 
Vad berättar blickarna i Kenta och barbisarna och Jag rymmer? 
Varför vill inte Eva Lindströms mård att fåret ska vinka, och 
vad tänker han när han står och stryker sina mössor? Och vad 
tycker Pija Lindenbaums höna om att dockan dyker upp?

E  Metafiktion och intertextualitet 

Jonna Björnstjerna Sagan om den underbara familjen Kanin och 
farbror Elände
Ruth Brown En drömsaga
Julia Donaldson/Axel Scheffler Kalle Kroks bästa bok
Marianne Dubuc Hurra, vi får post!
Ebba Forslind Fastrarna
Håkan Jaensson/Gunna Grähs Rita ensam hemma
”Kattpaketet” (de fyra böckerna hör ihop): Elsa Beskow Sagan 
om den lilla lilla gumman, Thomas Halling/Gunna Grähs Sagan 
om den lilla lilla katten, Sagan om den stora stora gubben (Sagan 
om det allra allra största) ❤

Intressant att titta på är Gunna Grähs ”återanvändning” av 
Beskowdetaljer och spelet mellan litet/stort och ensam/säll-
skap genom trilogin. Fler förslag på vad man kan titta på finns 
i BBMM s 81–83.
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HEMUPPGIFT INFÖR FEMTE TRÄFFEN

❖ Läs din titel/titlar från grupp A själv och tillsammans med 
barnen. Prata om bilderna: Hur skulle ni vilja beskriva bil-
dernas uttryck? Vilka känslor väcker de?

❖ Välj andra bilder (i bilderböcker eller annat) som påverkar 
dig starkt, positivt och negativt. Testa samma bilder på 
barnen. Låt dem själva välja utifrån bilderna, och berätta 
varför. Låt detta pågå under en längre tid så att de vänjer 
sig vid att tycka/prata om bilder. Ta med böcker/bilder som 
väckt intresse hos barnen till nästa träff.

❖ Läs BBMM s 35–44 och repetera s 67–85. 

❖ Läs dina B-böcker med särskild uppmärksamhet på vad  
bilden berättar.

❖ Om ni valt en genemsam bok, läs den flera gånger, både 
själv och med barnen.Vilka frågeställningar väcker den?

❖ Repetera BBMM s 124–132. Läs s 132–139 om X. Bok-
samtal. Pröva boksamtal eller picture walking, trebildskoll, 
boksamtal eller någon annan metod du blir nyfiken på.
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Boksamtal 
och bildprat 
Innan ni börjar
Planera hur lång tid de olika uppgifterna ska ta, beroende på 
hur er avslutning ser ut. Om ni till exempel har besök av en 
bibliotekarie som ska presentera böcker – hur lång tid behövs 
för det? Om ni har valt att läsa en gemensam bok som ni ska 
samtala om behöver det få ta minst 30 minuter i anspråk.

UPPGIFT 1
Hur gick era föräldramöten? Berätta!

UPPGIFT 2
Diskussion kring titlarna i grupp A – där böckerna är valda 
utefter att respektive illustratör/bilderna provocerat somliga 
(vuxna) läsare – och de andra bilder/bilderböcker ni testat till-
sammans med barnen. Vad säger ni om bilderna? Vad tyckte 
barnen? Samma sak? Vad valde de när de valde helt själva? 

UPPGIFT 3 
Delge varandra vad ni upptäckt i böckerna i B-D. Förslags-
vis en grupp i taget med instick om andra böcker där ni sett 
samma saker. 

UPPGIFT 4
Om ni har valt att läsa en gemensam titel är det dags för det 
samtalet nu! 

Använd de ingångar/perspektiv ni studerat böcker med under 
tidigare träffar. Börja gärna med följande grundfrågor, base-
rade på Aidan Chambers inriktning/metod som presenteras i 
Böcker inom och omkring oss:

5:e
TRÄFFEN

 B O K T I P S

Agneta Edwards Boksamtal 
med bilderböcker

Aidan Chambers Böcker 
inom och omkring oss
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Jag undrar…
…om det var något speciellt ni gillade i boken?
…om det var något ni inte gillade?
…om det var något ni tyckte var konstigt, eller inte förstod?
…om ni upptäckte några berättarmönster i text eller bild?
…om ni gjorde några kopplingar till annat ni läst, eller till 
egna/barnens erfarenheter?

UPPGIFT 5
Berätta hur det gått med trebildskoll, picture walking eller 
boksamtal. Har ni inte hunnit pröva, diskutera vilken titel ni 
skulle vilja använda, och hur.

UPPGIFT 6
Utvärdering i någon form är bra att ha. 

Vad tar ni med er framåt? Vad vill och kan ni förändra på  
kort sikt, och över tid? Hur går ni vidare? Både kunskap och 
inspiration behöver fyllas på med jämna mellanrum. Finns det 
föreläsningar att gå på? Kanske ska ni boka en återträff nästa 
läsår för att följa upp vad som hänt på respektive förskolor? 
Göra ett studiebesök hos någon kanske? 

AVSLUTNING

Det är härligt att avsluta studiecirkeln med något lustfyllt. 
Kanske högläsning av en särskilt bra bok – varför inte sitta i 
bibliotekets eller förskolans sagorum? Passa på att njuta! 

Förhoppningsvis har ni haft många känsloladdade lässtunder 
och aha-upplevelser under studiecirkeltiden och blivit inspire-
rade att fortsätta utveckla bokstunder och läsmiljöer. Ert  
intresse för böcker, berättelser och bilder är förutsättningen 
för barnens boklust!



Studiehandledningen ger underlag till fem fortbildningsträffar med utgångs-
punkt i Bilderbokens mångfald och möjligheter.
 Med hjälp av frågeställningarna kan du, tillsammans med kollegor på 
 förskolan eller i tvärgrupper med deltagare från olika verksamheter som t ex 
bibliotek och förskola, fördjupa resonemangen kring barns läsning utifrån 
 respektive erfarenheter. Handledningen kan också användas av studentgrupper, 
men bygger i första hand på deltagarnas praktik.
 I studiehandledningen ges också förslag på förberedande reflektionsfrågor 
och praktiska uppgifter för att pröva metoder och arbetssätt mellan träffarna. 
 Studiehandledningen är indelad i olika områden, som respektive träff foku-
serar på:

Vilka böcker?  Hur väljer man bilderböcker för barngruppen?
   Vilka perspektiv är viktiga?

På förskolan  Hur skapas en stimulerande miljö för högläsning 
   och boksamtal?   

Berättarstrukturer Vilken roll spelar berättelsens form för att 
   engagera barnen vid läsning? 

Bild och text  Bilderbokens berättelse bygger till stora delar 
   på bilden – hur påverkar det förutsättningarna 
   för en barngrupp att tillgodogöra sig en 
   bilderbok?

Boksamtal  Vad berättar bilden? Hur kan man läsa och
och bildprat   samtala om en bilderbok?  

Omslagsfoto: Bodil Johansson, Scandinav


