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Sammanfattning  
 
Studiens syfte var att undersöka vad verksamma förskollärare har för inställning till 
bilderboken samt dess kopplingar till förskolan, läroplan och mångfald. Det empiriska 
resultatet föregås av en forskningsbakgrund som berör bilderboken, dess roll i förskolan samt 
kopplingar till läroplanen och mångfaldsperspektiv. 
 
Studien var av kvalitativ karaktär bestående av semistrukturerade intervjuer. Det empiriska 
resultatet består av intervjuer med sju verksamma förskollärare. I resultatet redogörs för vad 
de har berättat om gällande bilderbokens roll på respektive förskola samt vad för tankar de har 
kring urval av bilderböcker. Vidare berörs även deras tankar kring kopplingar till läroplanen 
och mångfaldsperspektivet, utifrån bilderboken.  
 
Resultatet visade att samtliga förskollärare anser att bilderboken har en viktig roll i förskolan. 
Fem av de sju intervjuade berättade att barnen på respektive förskola har ständig tillgång till 
samtliga bilderböcker som finns på förskolan. Biblioteket belyses som en viktig komponent 
när det kommer till bilderboksanvändning och samtliga pedagoger menade att de brukar 
besöka biblioteket. Förskollärarna uttryckte att barnen till stor del är delaktiga i urval av de 
böcker som de använder på förskolan. De brukar dock titta igenom de böcker barnen valt ut 
innan de används, vilket kan vittna om att det finns en uppfattning att vissa böcker är bra att 
använda inom förskolan och andra inte. De böcker som används stämmer väl överens med 
den barnlitteraturkanon som återfinns i tidigare forskning, och flertalet av de titlar som 
nämns är äldre titlar.  
 
Att en av de viktigaste komponenterna i en bra bilderbok är att den fångar barnen, är något 
som flera av förskollärarna gav uttryck för. Majoriteten av dem ansåg att bilderboken kan vara 
ett redskap till samtal. Bilderboken tycks vara betraktat utifrån dess pedagogiska och 
didaktiska nyttoaspekter, mer än ur estetisk synpunkt. Samtliga pedagoger var överens om att 
det finns fog för att använda bilderboken i förskolan utifrån läroplanen. Majoriteten av 
förskollärarna ansåg detta utifrån att språket stimuleras via bilderboken. En av dem ansåg 
även att bilderboken kan stärka barns identitet och en annan att boken kan hjälpa till att sätta 
normer och värden. En uppfattning om att problem kan bemötas och bearbetas via 
bilderboksanvändning är dock något som tycks återfinnas hos samtliga förskollärare.  
 
Flertalet av de intervjuade förskollärarna ansåg att det är av vikt att det finns en mångfald 
representerad i de böcker som används på förskolan. Mångfaldsbegreppet tycks dock vara 
svårtolkat och perspektivet nämndes överlag inte som aktuellt i de vardagsböcker som 
pedagogerna använder. Däremot nämnde pedagogerna några mer specifika böcker som de 
anser vara relevanta ur ett genusperspektiv samt mångkulturellt perspektiv. När mångfald i 
bilderböcker kommer på tal så var det alltså mer specifika ämnesböcker som nämndes snarare 
än ett grundläggande perspektiv i samtliga böcker. Det erhållna resultatet ligger till stor del i 
linje med den tidigare forskning som finns inom området.  
 
Nyckelord: Bilderbok, förskola, genus, lpfö98, mångfald, mångkulturellt 
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1. Inledning 
 
Under lärarutbildningen så har jag, i och med den verksamhetsförlagda utbildningen, förstått 
att bilderboksanvändning är en naturlig del av förskolans verksamhet. Detta är även något jag 
funnit återspeglat i litteratur om förskolan. Simonsson (2004) menar att bilderboken har en 
given roll i förskolans verksamhet. I förskolans läroplan, Lpfö98, finns däremot inget tydligt 
mål som talar för bilderbokens roll i förskolan, däremot går det att finna mycket i läroplanen 
som kan tolkas innefatta bilderboksanvändning:  

           
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande 
(Lpfö98, 2006, s. 6-7). 

 
Men hur resonerar egentligen pedagoger kring användning av bilderböcker? Finns det ett 
”tänk” bakom valet av böcker och vad för slags bilderböcker använder man? Dessa tankar har 
lett mig in på att utforska forskningsfältet gällande användning av bilderböcker i förskolan.  
 
Cassidy och Tepper (1999) menar att barn lär sig sociala värden genom litteratur och att man 
därför kan dra en koppling mellan bilderböcker och könssterotyper. På Vilda Förlags hemsida 
står att läsa om förlagets förhållningssätt till bilderböcker. De kallar sina böcker för ”kram-
märkta”(Vilda Förlag, 2009) och syftar till att alla barn oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, familjeform, funktionshinder eller sexuell läggning hos 
någon anhörig skall kunna känna igen sig i deras böcker. Det kan alltså ändå antas att det 
finns en ambition hos vissa bokförlag att återspegla mångfald. Hur ställer sig pedagoger till 
detta? Finns det ett genomtänkt förhållningssätt till vilka böcker som presenteras på 
förskolan? Följande citat från läroplanen anser jag kunna förespråka vikten av det skall finnas 
en mångfald representerad i de böcker som finns på förskolan: 
 

Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig 
eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Verksamheten skall syfta 
till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet 
och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av 
att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra skall 
stödjas (Lpfö98, 2006, s.3-4). 
 

De senaste femtio åren har det skett en förändring i det svenska samhället som har skapat en 
större etnisk och kulturell mångfald. Andersson (2008) menar att denna förändring inte 
återspeglas inom barnlitteraturen. Enligt förskolans läroplan skall alla barn stärkas till 
medkänsla och till förmåga att leva sig in i andras situation (Lpfö98, 2006). Är detta faktum 
något som pedagogerna inom förskolan resonerar kring. Anser de att det är av vikt att det 
finns en mångfald representerad i de bilderböcker som presenteras för barnen i förskolan? 

 
I detta examensarbete har jag valt att undersöka hur verksamma pedagoger förhåller sig till 
bilderboksanvändning i förskolan.  
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2. Forskningsbakgrund 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för en del av den forskning och den litteratur som 
finns om bilderböcker. Avsnittet kommer att beröra bilderbokens struktur och genrer, 
bilderbokens roll i Sverige och bilderbokens roll i förskolan. Bilderbokens roll internationellt 
kommer inte att beröras och endast vissa delar av bilderbokens historia kommer att redovisas. 
Detta för att ämnet är alltför stort. Begreppet literacy kommer att nämnas men inte beröras 
något djupgående. I slutet av avsnittet kommer bilderbokens kopplingar till Lpfö98 att 
presenteras tillsammans med delar av forskning om huruvida mångfald återfinns i 
bilderboken. För att göra en begränsning i det omfattande området mångfald så kommer fokus 
i avslutande del att ligga på genus och mångkulturellt.    

Begreppsdefinition 
 
I denna studie kommer begreppet bilderbok att användas frekvent. När ordet böcker används 
så åsyftas bilderboken, om inte annat redovisas. Begreppet bilderbok förklaras vidare i 
avsnitt 2.3 Bilderboken.  
 
När begreppet läroplanen nämns så åsyftas förskolans läroplan; Lpfö98. 
 
Literacy är uppfattningen om att barn i tidig ålder gradvis tillgodogör sig läs- och 
skrivkunskaper i olika sociala kontexter. Dessa kunskaper sker inte på en fast formell plats 
utan i såväl hem, skola och andra platser (Fast 2007).  
 
Begreppet mångfald kan vara svårdefinierat (Lunneblad, 2006) Doktorand Olausson menar 
dock att begreppet inte skall begränsas till att endast beröra etnisk mångfald. Kön, ålder, 
handikapp och barns hemmiljö är även det faktorer som kan definiera barns olikheter 
(Andersson, 2009) När begreppet mångfald används i denna uppsats så syftar jag till 
läroplanens punkter för icke-diskriminering, det vill säga: kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder. 

2. 1 Bilderboken 
 

Bilderboken är flerdimensionell och mångbottnad. Den är en poetisk, dramatisk, 
musikalisk konstform där det ömsesidiga berättandet i text och bild skapar en egen 
dynamik, som tillsammans med rörelsen i bilderna och den rytmiska växlingen 
mellan uppslagen genom bläddringen hör till de bärande, specifikt 
bilderboksdramaturgiska särdragen (Rhedin, 2001, s. 209).  

 
Simonsson (2004) påvisar i sin avhandling Bilderboken i Förskolan de svårigheter som finns i 
att utföra en klar begreppsdefinition av bilderboken. Rhedin, doktor inom litteraturvetenskap, 
gör dock en utgångsdefinition av bilderboken som ”en bok av begränsat omfång som i 
skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom en kombination av text och bilder, så att det 
förekommer minst en bild per uppslag” (Rhedin, 2001, s. 17). Bilderboksfältet är ett diffust 
område som kan tas an från såväl estetisk perspektiv som pedagogisk och didaktisk 
perspektiv. Ytterligare något som gör bilderboken originell är dess kombination av verbal och 
visuell kommunikationsform. Något man ofta kan finna i bilderböcker är en hänsyn till den 
vanligt förekommande vuxna medläsaren (Nikolajeva, 2000). Likaså anser Rhedin (2001) och 
menar att det i allmänhet är en vuxen som förmedlar boken till barnet efter influenser från 
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andra vuxna, såsom bibliotekarier eller recensenter. På så vis kan det antas att bilderboken har 
dubbla adressater, dock barnen som primär adressat.  Rhedin hävdar dock att många böcker 
som kommit på senare år har barnet som sekundär mottagare, genom att ha ett budskap i 
boken som riktar sig mot en vuxen läsare. Professor inom litteraturvetenskap, Nikolajeva 
(2000) menar att läsandet av en bilderbok kan liknas vid en hermeneutisk cirkel, det vill säga 
att man börjar med en helhet, sedan går till detaljerna för att sedan återkomma till helheten. 
Läsandet går från text till bild och vice versa. Barn ber ofta om att få en bok uppläst 
upprepade gånger för att de ständigt går djupare in i den. Detta hävdar Nikolajeva är något 
som vuxna läsare kan tappa då de istället endast tolkar bilderna som dekorationer, detta 
förmodligen för skriftens större kommunikativa betydelse i äldre år. Det är skillnad på att läsa 
en bok för första gången då handlingen ger överraskningseffekt för att sedan läsas om och om 
igen för att ge igenkännandets effekt (Rhedin, 2001). Björklund lyfter fram en studie av 
Martinez (et. al. 2003 i Björklund, 2008) som visar att barn tränger djupare in i en berättelse 
när den är ny för dem. 
 
Nikolajeva (2000) påpekar bilderböckers komplexitet och kritiserar att de ofta nedervärderas 
till småbarnsböcker och därmed anses som enkla. Hon lyfter fram den flerdimensionalitet som 
återfinns i bilderboken, där varje skikt är lika intressant att analysera. Bilderböcker reduceras 
ofta till att endast anses som pedagogiska och didaktiska verktyg (Nikolajeva, 2000;  
Simonsson 2004). Rhedin (2004) anser att bilderboken ofta placeras någonstans emellan det 
pedagogiska och det litterära fältet.  Författaren har ofta ett tydligt syfte med boken, något 
som förmedlas ”bortom boken” (s. 154). Nikolajeva (2000) menar att man kan använda 
bilderboken i socialiseringssyfte eller för att diskutera könsroller eller kultur, men det är inte 
endast detta bilderboken finns till för.  
 
Bilderboken kan vända sig till vuxna, ibland enkom vuxna (Rhedin 2004). Dock menar 
Rhedin att detta inte behöver ske på barnens bekostnad, något Rhedin påpekar det som att 
Nikolajeva uttrycker. Den sortens bilderbok kan dock skapa osäkerhet om vem den riktar sig 
till (2004). Trots att många vuxna kan finna tillfredsställelse i den så kan den också väcka 
motstånd. Anledningen till detta motstånd kan vara att de vuxna kan känna tvivel inför de 
diskussioner som kan följa boken. Barn vill ofta ha svar på frågor, vilket de vuxna kanske inte 
är beredda att ge. Rhedin menar att denna tveksamhet är ett tydligt exempel på att 
bilderböcker anses skall läsas av småbarn och alltså kunna förstås av småbarn. Detta är något 
Rhedin ifrågasätter då hon menar att barn aldrig förstår att de inte förstår och således inte 
behöver förklaringar på allt (Rhedin, 2004).  
 
Det finns inget behov av att genrebestämma bilderböcker på samma vis som med romaner av 
praktiska skäl, t.ex. för att sortera dem på biblioteket (Nikolajeva, 2000). Bilderböcker 
systematiseras ofta efter innehåll inom biblioteksväsendet. De böcker som har faktainnehåll 
placeras på respektive avdelning utefter fakta. Skönlitterära bilderböcker placeras på 
barnlitteraturavdelningen där underkategorin bilderböcker finns (Simonsson, 2004).  
 
Det är inte är korrekt att kalla bilderboken för en egen genre inom barnlitteraturen. 
Bilderböckerna i sig innefattar ett flertal olika genres såsom abc-böcker, räkneböcker, fantasy, 
sagor och vardagsberättelser. Det finns även böcker som spränger genregränserna. Nikolajeva 
menar på att det i vardagsberättelserna oftast är en enkel symmetri mellan ord och bild och att 
situationerna som tas upp i dem oftast är relevanta i ett barns liv. Hon anser det finnas 
hundratals vardagsrealistiska bilderböcker samt att de moderna bilderböckerna inte innehåller 
samma slags pekpinnar som de äldre vardagsbilderböckerna. Några av dagens 
vardagsbilderböcker som ges som exempel är Sandbergs serier om Totte och Emma och 
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Bergströms böcker om Alfons Åberg. Även böckerna om Spöket Laban av Sandberg skulle 
kunna placeras i denna genre trots att det är ett spöke som figurerar som huvudroll 
(Nikolajeva, 2000). 
 
Det finns en mängd med bilderböcker som gestaltar förmänskligade djur. Detta kan ses som 
en föråldrad och stereotypisk syn på barns litterära intresse menar Nikolajeva och hävdar 
vidare att detta kan vittna om de vuxnas syn på småbarn som djurliknande; ”inte fullt 
mänskliga och civiliserade” (Nikolajeva, 2000, s. 55). Fil. dr. Lassén Seger (2008) lyfter fram 
den vidd av ideologiska frågeställningar gällande barnsyn som kan väckas utifrån 
djurberättelser. Dock hävdar Lassén Seger att djurberättelserna inte nödvändigtvis bör ses 
som en form av marginalisering av barn. Djurberättelserna kan ses som ett uppriktigt försök 
att skapa möten mellan barnvärlden och vuxenvärlden genom att gestalta den maktlöshet 
såväl barn som djur ofta tillskrivs.  
 
Det finns även positiva aspekter gällande djurberättelser då de kan skapa distans till 
karaktärerna och på så vis kan väcka diskussion kring konflikter utan att bli för personligt. Ett 
sådant exempel är boken om hunden Pricken, av Margret Rey, som skulle kunna tolkas som 
en bok om etnicitet och utanförskap. Djur som karaktärer kan lämna öppet för tolkning om 
kön, ålder och social status. Nikolajeva (2000) menar att om det inte vore för att de gestaltas 
som djur så skulle till exempel karaktärerna Lilla Tiger och Lilla Björns sammanboende med 
gemensamt hushåll ifrågasättas. Ämnen som annars skulle vara provocerande kan alltså bli 
oskyldigt om karaktärerna är djur. Detta är även något som Lassén Seger (i Andersson & 
Druker 2008) påpekar, samt den ekonomiska vinning som kan utgöras då djurgestalter utan 
utmärkande sociala markörer kan bringa internationell framgång. 

2. 2 Bilderbokens roll i förskolan 
 
Det finns en lång tradition av barnboksanvändande inom förskolan. Simonsson hävdar att 
pedagoger använder bilderboken som ett redskap till föreberedelse för framtiden. Boken har 
en naturlig del i förskolans vardag och Simonsson hävdar att förskolan ofta har en inplanerad 
lässtund efter lunch (Simonsson, 2004). Professor och lektor Kåreland och Lindh-Munther (i 
Kåreland 2005) redovisar resultat från en enkätundersökning 2003 som omfattar 23 
deltagande förskoleavdelningar med språkinriktning. Resultatet av denna undersökning visar 
att biblioteket har en stor roll i förskolornas bokanvändning. Det vanligaste sättet att 
införskaffa böcker till avdelningen visade sig vara genom bibliotekslån. Även Simonssons 
(2004) studie av 52 förskolebarn på två olika förskolor visar att en stor del av förskolans 
bokintag sker genom biblioteket. Barnen får ofta följa med till biblioteket för att välja ut 
böcker, om tid finns till det.  
 
Gällande placering av böckerna i förskolans lokaler så finns böckerna tillgängliga för barnen. 
Detta antingen genom att stå i en back på golvet eller i låga bokhyllor, dock finns det vissa 
böcker som barnen måste be en pedagog om hjälp för att nå. Detta, menar Kåreland och 
Lindh-Munther, skiljer sig från resultatet av en studie från 1993 som visar att böcker förvaras 
så att barnen inte kan nå dem. De menar att anledningen till detta kan vara att rutiner inom 
förskolan kan ha ändrats sedan den tidigare studien utfördes. De poängterar även det faktum 
att de avdelningar som deltagit i Kåreland och Lindh-Munthers studie har ett uttalat 
språkintresse. Vidare redovisas övrig fakta från studien som att enskilda förskolor kan ha 
specifika regler för bokanvändning, såsom att barnen inte får använda böckerna i lek eller att 
böckerna endast får använda specifika tidpunkter. Samtliga pedagoger i studien ser böcker 
och läsning som ett medel till språklig utveckling och barnen betraktas ur ett 



 5 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. Detta menar Kåreland och Lindh-Munther (2005) är ett 
tecken på att pedagogerna har medvetenhet om vikten av literacy, trots att det inte är ett 
begrepp som benämns. Liknande resultat uppkommer i Simonssons (2004) studie, där 
pedagogerna anser bilderboken som en självklarhet i förskolan och anser den som ett 
pedagogiskt redskap till socialisering och utveckling. Pedagogerna i Simonssons studie ser till 
att barnen dagligen får ta del av läsning och boksamtal. Simonsson hävdar att 
”bilderboksanvändandet utgör en integrerad del av det sociala livet på förskolan” (Simonsson, 
2004, s. 201).  
 
Simonsson (2004) menar att det val av böcker som pedagoger gör till förskolan grundas i att 
de vill att barnen skall förstå vad de läser. Pedagogerna ser sig som ”övervakare” (Simonsson, 
2004, s. 113) av vad för slags böcker som presenteras för barnen. Kåreland och Lindh-
Munther (2005) framhäver att det finns få undersökningar som redovisar vilka böcker som 
används i förskolan. Simonsson (2004) redogör för en undersökning från 1993 där Asplund 
Carlsson via enkäter undersöker vilka böcker som är mest förekommande i respektive 
förskola. Vid den undersökningen upptäcktes en ”dold barnlitterär kanon” (Simonsson, 2004, 
s. 36) där Astrid Lindgrens böcker var mest förekommande. Även Gunilla Bergströms 
Alfons-böcker och Sven Nordquists Pettson-böcker var mycket vanliga, såväl som böckerna 
om Nicke Nyfiken (Asplund Carlsson 1993 i Simonsson, 2004). Majoriteten av de författare 
som ingår i resultatet är från 70-talet, och pedagogerna verkar således inte påverkas av nya 
influenser. I sin egen studie så redovisar fokusgrupperna, enligt Simonsson, att de anser det av 
vikt att barnen får bära med sig ett kulturarv genom böckerna. De författare som då nämns är 
Elsa Beskow, Astrid Lindgren, bröderna Grimm, Sven Nordquist, Gunilla Bergström, Inger 
och Lasse Sandberg, Lennart Hellsing, Anna-Clara Tidholm, Anna Bengtsson, Jan Lööf samt 
bokserier som Muminböckerna och Nisse-böckerna. Simonsson menar att flera av de 
författare pedagogerna nämner är kulturella ikoner i Sverige och att pedagogerna anser detta 
som ett bevis på kvalitet.  
 
Berättelserna om Alfons Åberg av Gunilla Bergström är välkända och populära i Sverige 
(Hallberg i Andersson & Druker 2008). Det är även den bok som är mest frekvent nämnd i 
förskolesammanhang gällande bilderboken. Kåreland och Lindh-Munther (2005) menar att 
Alfons-böckerna har en enorm utbredning i förskolan. Hallberg (i Andersson & Druker, 2008) 
menar att anledningen till att böckerna rönt sådan framgång är författarens förmåga att knyta 
an berättelserna till en rådande barndomsdiskurs. Bergström lyfter fram problem och grundar 
berättelserna i förnuftig och traditionell uppfostran men ur ett barnperspektiv. Samtliga 
berättelser om Alfons har en fast berättande struktur och har tydliga slut. Berättelserna lämpar 
sig väl för högläsning och har humorfyllda repliker utan att vara allt för ironiska. Björklund 
(2008) menar dock att barnens val av Alfons-böckerna utmanar föreställningen om att barn 
helst väljer näraliggande och konkreta böcker. Detta på grund av att det i Alfons-böckerna 
lämnas utrymme för egen tolkning av texten samt de existentiella frågor om etik och moral 
som kan återfinnas i texten. Simonsson (2004) finner i sin studie åsikten att, speciellt, Alfons-
böckerna kan vara bra för att barnen får möjlighet att reflektera kring och få inspiration till 
problemlösande.  
 
Många empiriska undersökningar visar att unga läsare väljer böcker utifrån titeln (Nikolajeva, 
2000). Björklund (2008) menar dock att de yngre barnen ofta gör aktiva val när de väljer ut en 
bok. De kan bläddra bland böckerna och plockar inte alltid den bok som ligger överst. Detta, 
menar Björklund, är ett tecken på att barn inte väljer planlöst utan att de ser på bokens 
framsida och känner igen boken samt dess innebörd och sedan väljer.  
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2. 3 Bilderboken i Läroplanen 
 
Det har skett en förändring gällande böcker och förskolan i samband med att förskolan 
överfördes från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Förskolan blev i och med 
det mer tydligt en ”miljö för lärande” (Björklund, 2008, s. 26) och det förstärktes då förskolan 
1998 fick sin läroplan: Lpfö98. I och med läroplanen ses barn som kompetenta till att ta del av 
skriftspråkliga världar (Björklund, 2008). I Lpfö98 (2006) står bland annat att arbetslaget 
skall verka för att barnen utvecklar sitt språk och sin kommunikationsförmåga, samt 
stimuleras till nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråket. Själva boken och 
läsandet inte ägnas någon stor roll i läroplanen. Det till trots återfinns det mycket i läroplanen 
kan tolkas inbegripa böcker och läsning. Eftersom förskolan inte har några kursplaner så 
lämnas det mer öppet för fria tolkningar gällande litteraturanvändning (Kåreland och Lindh-
Munther, 2005; Simonsson, 2004)  
 
Dessa utdrag ur Lpfö98 redovisar Simonsson (2004) som relevanta gällande bokområdet: 

 
Barnen skall få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. 
Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 
initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens (Lpfö98 
1998 i Simonsson, 2004, s. 44). 
 
De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra 
sig och lära sig, dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, 
etiska, praktiska, sinnliga och estetiska (Lpfö98 i Simonsson, 2004, s. 44). 
 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande 
(Lpfö98 i Simonsson, 2004, s. 44). 

 

2. 4 Mångfaldsperspektiv i bilderboken 
 
Det är viktigt att ställa sig kritisk till såväl böcker som andra textmedier. Detta för att kunna 
förstå vad budskapet är med en text (Eilard, 2008). Pedagoger ser sig ofta som professionella 
bilderboksintroduktörer och vill förmedla bra böcker till förskolebarnen (Simonsson, 2004). 
Cassidy och Tepper (1999) menar att det är när barn är i förskoleåldern som de kommer i 
kontakt med könsstereotyper. Vidare menar dem att barn lär sig sociala värden bland annat 
via böcker och litteratur och därför kan kopplingen mellan bilderböcker och könsstereotyper 
dras. Enligt författningen Jämställdhet i förskolan (Statens Offentliga Utredningar SOU 
2006:75) så är könsmönster i bilderböcker ofta ensidiga. Kåreland och Lindh-Munther (2005) 
upptäcker i sin studie av ett antal bilderböcker att av huvudpersonerna är 50 stycken av 
manlig karaktär medans endast drygt 20 stycken är av kvinnlig karaktär. Genusanalyser av 
bilderböcker sträcker sig långt djupare än antal kvinnor och män gestaltade. Det som är 
intressant är snarare att analysera är hur det konstrukterade könet återskapas i bilderboken. 
Ofta gestaltas manliga karaktärer som busiga och olydiga medan flickor ofta uppvisar mer 
stillsamt beteende (Nikolajeva, 2000). Kåreland och Lindh-Munther (2005) menar att 
eftersom normen i bilderböcker är manlig så blir det av vikt att utpeka när den bryts och 
därför kan ibland djur gestaltas med långa ögonfransar för att tydliggöra dess kvinnlighet. De 
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påpekar att det oftast är en konventionell bild av kvinnligt och manligt som förekommer i 
bilderböcker. Styrka och aggressivitet förmedlas som en manlig egenskap medan anpasslighet 
och passivitet kännetecknas som något kvinnligt. 
 
Österlund (i Andersson & Druker, 2008) diskuterar genusstrukturer i bilderböcker genom 
analys av karaktären Gittan i Lindenbaums bilderboksserie. Flickkaraktärer i böcker förlorar 
ofta sin femininet då de gestaltas som starka, vilket dock inte är fallet med Gittan-karaktären. 
Österlund påvisar därför vikten av att låta flickkaraktärerna behålla sina flickspecifika 
egenskaper men samtidigt integrera mer pojkspecifika egenskaper. På samma vis som starka 
flickor skildras bör alltså även mjuka pojkar återfinnas i bilderböckerna, utan att för den 
sakens skulle endast vända på genusstereotyper. Detta anser Österlund att Lindebaum lyckas 
med då Gittan porträtteras komplext som såväl kavat som känslosam.  
 
Utifrån ovanstående resonemang kan Grettves (2008) analys av Wilkes Tilda med hallonsaft 
och tjejkraft, en bilderbok från tidigt 2000-tal, uppmärksammas. I denna bok försöker 
författaren att statusifiera flickspecifika symboler såsom den rosa klänningen. Flickorna i 
boken för en upprorisk kamp som kan ses mer som ett rollspel än ett steg för förändring i den 
rådande genusordningen. Kåreland och Lindh-Munther (2005) poängterar att det enligt många 
forskare anses lättare att bryta mot könsnormer som tjej än som kille. En pojke med allt för 
många kvinnospecifika egenskaper anses ofta som något negativt. Dock gestaltas i vissa 
bilderböcker pojkar som bryter mot rådande genusnorm. Ett exempel på en sådan bok är Max 
Velthuijs Grodan. Alfons samt Alfons pappa lyfts även fram som figurer som bär på såväl 
kvinnliga som manliga egenskaper. Trots att man kan se avvikelser från rådande könsmönster 
i bilderböcker så är avvikelserna färre än befästandena. Eilard (2008) menar att det är 
strävansvärt att istället för att, som man gjorde runt 1970, vända på de sociala hierarkierna 
istället inkludera så mycket variation som möjligt. Den pedagogiska strävan bör vara att lära 
ut flexibilitet och acceptans.  
 
Trots att det mångkulturella perspektivet fått genomslag i litteraturen har perspektivet inte 
tagit lika stor plats i litteraturen för yngre barn. I de mångkulturella berättelser som finns 
fokuseras det ofta på problem och kulturkrockar skildras. I t.ex. Alfons och Soldatpappan så 
skildrar Bergström problematik kring krig och krigslekar. Det är givetvis av vikt att sådana 
ämnen återfinns i bilderböcker men det är ett faktum att människor med annat utseende än 
traditionellt svenskt ofta får stå för det annorlunda, menar Andersson. Det finns dock exempel 
på böcker där barn med annan etnicitet skildras i illustrationer utan att författaren för den 
sakens skull utpekar dem i text. På så vis skapas en bild av att det mångkulturella är en 
naturlig del i den svenska vardagen, som i t.ex. Widerbergs och Torudds pekböcker samt 
Lindenbaums bilderböcker (Andersson, 2008). Gällande genusperspektivet i äldre böcker 
menar Kåreland och Lindh-Munther (2005) att det inte är något märkligt att kvinnligt och 
manligt speglas traditionellt. 
 
Sverige har under de senaste femtio åren blivit allt mer mångkulturellt. Astrid Lindgrens 
böcker kan ses som ett kulturarv och får ofta stå som en symbol för svenskhet. Andersson 
(2008) menar att Lindgren, såväl som Elsa Beskow, visar på en idyllisk värld. Dock, hävdar 
Andersson att Lindgren även påvisar de svårigheter som kan uppkomma i idyllen. Beskow å 
andra sidan skrev sina verk när nationalismen var som starkast i Sverige och den verklighet 
som skildras är medelklassens. Trots att vissa spår av elände kan anas i vissa av Beskows verk 
så är de inte lika kontrastskapande som Lindgrens. Andersson menar vidare att såväl Beskow 
och Lindgren skildrar en ”etnisk homogen värld” (Andersson, 2008, s. 66) där människor från 
andra länder skildras i princip endast genom resor till andra länder. De människor som då 
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skildras uppvisas oftast som primitiva och stereotypa såsom kurrekurredutterna i Pippis resa 
till Söderhavet eller de glada ”negerbarnen” (s. 66) i Beskows bilderbok.  

2. 5 Reflektioner kring forskningsområdet 
  
Den förskolevardag som framträder i denna forskningsbakgrund anser jag visar på 
bilderbokens stora roll i förskolan. Utifrån det antagandet vore det intressant att se om en 
liknande inställning återfinns hos de intervjuade förskollärarna. Detta föranleder min 
frågeställning om vad bilderboken har för funktion i förskolan. De bilderböcker som används 
i förskolan, hur väljs de ut? 

Det finns ingenting i förskolans läroplan som tydligt markerar vikten av att använda 
bilderböcker, däremot många punkter som kan tolkas innefatta bilderboksanvändning 
(Björklund, 2008; Kåreland och Lindh-Munther, 2005; Simonsson, 2004). Hur tolkar 
yrkesverksamma förskollärare vad läroplanen förespråkar gällande bilderboksanvändning? Då 
det i avsnittet om mångfald i bilderboken framkommer att det finns bilderböcker som bör 
granskas kritiskt ur mångfaldssynpunkt så anser jag det även relevant att undersöka vad 
yrkesverksamma förskollärare har för inställning till mångfald i bilderboken. Detta framförallt 
eftersom det förefaller vara så att bilderboken har en stor del i barns förskolevardag. I 
kommande kapitel presenteras studiens syfte samt mina huvudsakliga frågeställningar.
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3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad ett antal pedagoger anser om bilderboken samt 
dess kopplingar till förskolan, läroplanen och mångfald.  
 
Dessa är studiens huvudsakliga frågeställningar:  
 

• Vad har bilderboken för funktion i förskolans verksamhet? 
• På vilka grunder gör pedagogerna sitt val av bilderböcker?  
• Vad för koppling till läroplanen anser pedagogerna att det finns gällande arbetet med 

bilderböcker? 
• Anser pedagogerna att det är av vikt att det finns en mångfald representerad i de 

bilderböcker som används i förskolan, och om så är fallet på vilket vis?  
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4. Metod 
 
I detta avsnitt kommer den valda metoden att presenteras samt tankar kring metodvalet. Den 
utförda provintervjun kommer att redogöras, så även urvalet av respondenter, genomförande 
av intervjuer samt bearbetning av data. Avslutningsvis kommer studiens tillförlitlighet samt 
etiska aspekter att diskuteras.  

4. 1 Metodval 
 
Ett överordnat mål för den kvalitativa forskningstraditionen är att få vetskap om en social 
verklighet (Dalen, 2008). En av de vanligare metoderna inom kvalitativ forskning är öppna 
intervjuer och ostrukturerade observationer (Stukat, 2005). Dalen (2008) menar att intervjuer 
kan användas för att få insikt om personers erfarenheter, tankar och känslor. Då detta 
överensstämmer med syftet i denna studie har intervjuer valts som metod. En intervju kan 
vara strukturerad på olika vis, man skiljer främst på öppna och mer strukturerade intervjuer. 
En strukturerad intervju kan även kallas enkätintervju då den i sitt upplägg påminner om en 
enkät (Stukat, 2005). Resultatet från en sådan intervju är enligt Stukat lättare att analysera då 
frågorna inte tillåter utsvävande svar. En mer ostrukturerad intervju, semistrukturerad 
intervju, utförs ofta från en checklista eller en så kallad intervjuguide och tillåter mer 
utsvävande frågor. En sådan intervju ställer ofta högre krav på intervjuaren vad det gäller att 
inte vara för styrande i sina frågor och metoden kan även vara väldigt tidskrävande.  
 
Den vanligast förekommande varianten av intervju är enligt Dalen den semistrukturerade 
(Dalen, 2008). Till detta arbete har hämtats inspiration från den kvalitativa vetenskapen med 
fokus mot semistrukturerade intervjuer. Anledningen till beslutet att utföra semistrukturerade 
intervjuer framför strukturerade intervjuer var för möjligheten att få så fylliga svar som 
möjligt. En intervjuguide (se bilaga 1) har använts där studiens mest viktiga teman berörs: 
bilderboken, bilderbokens roll i förskolan, val av bilderböcker samt kopplingar till Lpfö98 
och mångfald. Samtliga deltagande förskollärare kommer i studien att tituleras som 
förskollärare eller respondenter. De personnamn som används på respondenterna är fingerade 
för att öka deras anonymitet.  

4. 2 Provintervju 
 
Dalen (2008) menar att man i en kvalitativ intervjustudie måste utföra en provintervju före de 
övriga intervjuerna. Så har även skett i denna studie, där en förskollärare provintervjuats. 
Under provintervjun undersöktes om intervjuguiden ansågs tillräcklig som stöd till väsentliga 
frågor. Bandupptagning provades på och tidsomfång för intervjun reflekterades över. Då inga 
förändringar i intervjuguiden utfördes efter provintervjun så beslutades att även ta med 
provintervjun i det empiriska resultatet.  

4. 3 Urval 
 
Det främsta kriteriet i urvalet av respondenter till denna studie var att samtliga skulle vara 
förskollärare. Då studiens syfte är att undersöka bilderbokens roll i förskolan så var ytterligare 
ett krav att samtliga respondenter skulle vara yrkesmässigt verksamma i den svenska 
förskolan. Med inspiration från Simonssons (2004) urval av deltagande förskolor valdes 
endast kommunala förskolor ut. Detta för att säkerställa att ekonomiska, lokalmässiga och 



 11 

personaltäthetsaspekter skulle vara liknande. Efter genomgång av dessa kriterier valdes ett 
antal förskolor ut i en medelstor stad i Mellansverige. Majoriteten av de förskolor som valdes 
ut finns belägna i samma förort, detta av anledning att dessa var de förskolor som först 
tackade ja till medverkan. Det fanns alltså inget medvetet syfte i att välja ut förskolor från 
samma förort. Förskolorna är placerade i varierade socioekonomiska områden, dock ingen i 
ett område som jag skulle definiera som utmärkande mångkulturellt. I den provintervju som 
utfördes är kriterierna för urval densamma, dock är denne respondent en tidigare kontakt, 
vilket ingen av de övriga utvalda är. Sammanlagt deltar sju respondenter i studien varav en av 
dem är från provintervjun. Samtliga är alltså förskollärare och arbetar inom den kommunala 
förskolan. Två av respondenterna arbetar på samma förskola, dock olika avdelningar, övriga 
är verksamma på olika förskolor. Ingen av de deltagande förskollärarna arbetar på en 
småbarnsavdelning, samtliga arbetar på åldersblandad avdelning alternativt avdelning med 
endast äldre barn.  

Bortfall 
Sammanlagt kontaktades sex förskolor, varav en gav avslag till deltagande omedelbart. Två 
av förskolorna bad att få höra av sig igen, efter att ha diskuterat eventuellt deltagande i 
arbetslaget. I väntan på upprepad kontakt med dem så togs ingen kontakt med fler förskolor. 
De två förskolorna valde sedan att delta i intervju. Slutligen var det alltså endast en av de 
kontaktade förskolorna som avsade sig deltagande. Det var alltså endast ett externt infall, 
aldrig ett internt (Stukat, 2005).  

4. 4 Genomförande 
 
Till denna studie har semistrukturerade intervjuer genomförts med en intervjuguide som stöd 
(se bilaga 1). Intervjuguiden utformades utifrån generella tankar om pedagogers inställning 
till bilderböcker, detta utifrån ”områdesprincipen” (Dalen, 2008 s. 31). Enligt denna princip 
bör allmänna frågor beröras inledningsvis för att sedan avslutningsvis beröra mer ladda 
ämnen. Frågorna strukturerades upp till att inledande beröra hur verksamheten arbetar med 
bilderböcker, vidare vad man har för tankar bakom arbetet för att slutligen beröra de mer 
laddade områdena läroplanen och mångfald. Första kontakt med förskollärarna togs via 
telefon. Detta var ett genomtänkt beslut då antagandet gjordes att tilltänkta respondenter 
förmodligen hade mycket att göra i verksamheten och därför skulle anse det enklare att 
meddela sitt eventuella deltagande direkt via telefon. Efter medgivande om deltagande 
stämdes en träff, helt på respondenternas villkor. Under telefonsamtalet meddelades även att 
bandupptagningen skulle ske, vilket godtogs av samtliga respondenter. Även intervjuns 
allmänna fokus: bilderboken meddelades.  
 
Ingen av de deltagande pedagogerna gav uttryck för att de ville ha del av intervjuguiden innan 
intervjutillfället. I och med det togs även beslutet att informationsbrevet skulle överlämnas 
först vid intervjutillfället. Plats för intervjuerna skedde på respektive förskola, detta för att öka 
bekvämligheten hos deltagarna samt för möjlighet att se den praktiska bokmiljön. 
Respondenterna fick läsa igenom informationsbrevet samt intervjuguiden före intervjuerna, 
dock poängterades att intervjuguiden endast skall ses som ett stöd till samtal, inte en manual. 
Detta för att respondenterna inte skulle hänga upp sig för mycket på frågornas utformande, 
utan istället känna sig tillåtna att prata lite runtom. Två av de intervjuade förskollärarna 
intervjuades vid samma tillfälle, övriga intervjuades enskilt vid olika tillfällen. Stukat (2005) 
påvisar risken med gruppintervjuer då det finns en möjlighet att respondenterna kommer falla 
in i en ”majoritetsåsikt” (s. 41). Anledningen till att dessa två förskollärare intervjuades 
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tillsammans var dock på deras egna initiativ och fördelen att få ytterligare en pedagogs åsikt 
ansåg jag vägde upp nackdelarna. 

4. 5 Bearbetning av data 
 
Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant, direkt efter att intervjuerna skett. Detta för att 
behålla intervjun färskt i minnet och på så sätt lättare kunna tyda och minnas eventuella 
svårhörda ord från inspelningen (Dalen, 2008). Även skratt och längre tystnad har nedtecknats 
för att underlätta tolkning av materialet. Samtliga intervjuutskrifter har sedan lästs igenom 
upprepade tillfällen. Resultatet har därefter delats upp i tre kategorier: Bilderbokens roll i 
förskolan, val av bilderböcker samt läroplanen och mångfald. Utifrån dessa kategorier har 
respondenternas uttalanden nedtecknats, grupperats där det finns en liktydig åsikt samt 
uppmärksammats om det finns en särskiljande åsikt. Nedtecknandet resulterar i en löpande 
text, där respondenternas fingerade namn används för att utmärka dem. De fingerade namnen 
är utvalda av mig. I vissa fall citeras det respondenterna sagt för att särskilt belysa en 
ståndpunkt. Stukat (2005) menar att intervjuanalyser i examensarbeten ofta är av ytligare 
karaktär, detta på grund av tidsbrist.  

4. 6 Studiens tillförlitlighet 
 
Bryman (2002) menar att man inom kvalitativ forskning kan analysera kring en studies 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Vid analys av denna studies 
tillförlitlighet anser jag det värt att ta i beaktning min roll som oerfaren intervjuare. Det finns 
svårigheter i att inte ställa allt för ledande frågor, särskilt i en semistrukturerad intervju 
(Stukat, 2005). Denna faktor gäller även vid analys av studiens konfirmering som innefattar 
huruvida intervjuaren låter egna värderingar vara styrande. Denna studies pålitlighet kan 
anses låg då det låga antalet undersökningspersoner gör det svårt att uppnå någon slags 
generalisering. Det finns dock ingen ansats till att nå generalisering i denna studie, utan 
fokuset är att få en förståelse för ett visst antal pedagogers åsikter. Detsamma gäller vid 
urvalet av respondenter, en ansats till att nå statistiska samband är inte utförd. Det faktum att 
intervjuerna är utförda semistrukturerat enligt en intervjuguide kan påverka svaren då 
frågorna kommit i olika ordningsföljd under de olika intervjuerna. Även feltolkningar av 
frågor är värt att ta i beaktning, då till exempel det använda begreppet mångfald kan tolkas på 
olika vis. Stukat (2005) menar även att det i en ostrukturerad intervju finns svårigheter i att 
tolka resultatet, vilket här är värt att ta i beaktning. Det finns inte några fasta regler i hur man 
skall tolka resultat inom den kvalitativa forskningen.   

4. 7 Etiska aspekter 
 
Dalen (2008) skriver ut de forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet som skall tas i 
beaktning vid en intervju. Dessa är till exempel krav på samtycke, information och 
konfidentialitet. Information om deltagande i intervju (se bilaga 2) handgavs respondenterna 
före intervjun och där togs dessa principer i beaktning. Respondenterna blev informerade om 
att intervjuerna skulle bandupptas för att underlätta transkribering, de fick vidare information 
om att det inspelade materialet inte kommer att vara tillgängligt för allmänheten. Vidare gavs 
information om att respondenternas deltagande var frivilligt och att de när som helst har 
rättighet att avbryta sitt deltagande. Avslutningsvis blev respondenterna informerade om att 
intervjuerna kommer att vara en del i detta examensarbete som kommer att publiceras på 
DiVas webbportal. Ytterligare kontakt togs med de två pedagoger som deltog vid ett 
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intervjutillfälle samtidigt, för att säkerställa godkännande av att deras konfidentialitet till viss 
del upphör då det redovisas att de intervjuats samtidigt.  
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5. Resultat 
 
Följande resultatavsnitt redovisar de sju deltagande pedagogernas åsikter som framkommit 
under intervjuerna. Resultatet är indelat i tre övergripande teman: Bilderbokens roll i 
förskolan, Val av bilderböcker samt Läroplanen och mångfald. Resultatet avslutas med en 
resultatsammanfattning.  
 
Tabell 1, Presentation av deltagande pedagoger: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exakt årtal de intervjuade förskollärarna varit verksam på nuvarande förskola samt varit 
utbildade redovisas inte i denna tabell, detta för att öka deras anonymitet.  

5. 1 Bilderbokens roll i förskolan 
 
Fem av de sju intervjuade förskollärarna berättar att de har ett uttalat gemensamt tankesätt i 
arbetslaget när det kommer till bilderböcker, samt det pedagogiska arbetet i stort. På Jessicas 
förskola arbetar de för att få ett gemensamt ”tänk”, men de är inte framme än. På förskolan 
där Kristina arbetar så arbetar avdelningarna väldigt integrerat. Även Ylva berättar att de 
arbetar mycket över avdelningarna och försöker ha ett uttalat gemensamt förhållningssätt. 
Likaså berättar Malin och Kerstin, som arbetar på olika avdelningar på samma förskola men 
med tänket att arbeta övergripande. 
 
Marie berättar att böckerna används främst till spontana lässtunder. ”Barnen vill ju sitta och 
läsa”. Detta sker vid olika tillfällen under dagen. Även på förskolan där Malin och Kerstin 
arbetar så läser de varje dag, även utöver den inplanerade lässtunden som de har efter lunch. 
Barnen kommer ibland med böcker och vill läsa spontant. Kerstin beskriver ett bokrum som 
de försöker inrätta på förskolan men som inte är helt klart än. Samtliga intervjuade pedagoger 
ser boken som en naturlig del i förskolan. Marie menar att en bilderbok kan vara bra till allt 
och anser att boken har en stor betydelse i förskolan. Språk och fantasi nämner hon som något 
som kan utvecklas av bokanvändning och poängterar vikten av att börja med böcker i tid. 
Kristina uttrycker det som att deras barn ”älskar böcker”. Barnen på förskolan där hon arbetar 
tar gärna tar med böckerna in i leken. I bilar av trä packar de böckerna och även i väskor 
packas böckerna ned. Så länge barnen inte lägger böckerna på golvet så har de tillåtelse att ta 
med böckerna i vardagsleken. Anledningen till att de inte får ha böckerna på golvet är för 
risken att de ska gå sönder, säger Kristina. Hon menar att trots att barnen kan ha svårt att vara 
rädda om böckerna så är de ändå tillåtna att leka med böckerna eftersom man helt plötsligt 
kan se dem sitta i soffan och läsa en av böckerna. Vissa av barnen i Kristinas barngrupp tar 

Namn 
Antal år utbildad 
förskollärare 

Antal år verksam på 
nuvarande förskola 

Marie 15-20 år 0-5 år 

Malin 15-20 år 15-20 år 

Kerstin 20-25 år 20-25 år 

Lisa 5-10 år 0-5 år 

Jessica 20-25 år 5-10 år 

Kristina 25-30 år 25-30 år 

Ylva 5-10 år 5-10 år 



 15 

med böckerna i vardagsleken mer än andra och ägnar större intresse åt böcker: ”vi brukar säga 
det, bibliotekarie när de blir stor”. 
 
Fem av de sju intervjuade förskollärarna berättar om att de har inplanerade lässtunder efter 
maten, så kallad ”läsvila”, detta är dock inte fallet på Marie och Jessicas förskola. Tidigare 
har de haft ”läsvila” på förskolan där Marie arbetar men de har nu slutat med det. 
Anledningen till det är att de nu börjat använda särskilda arbetsböcker med uppgifter knutna 
till varje kapitel som de bearbetar under samlingen istället. De arbetar nu med en bok som 
kallas för Poppe, som tar upp ämnen som döden, kamratskap, olikheter och kärlek. Marie 
påpekar att böckerna är en bra utgångspunkt för samtal. Barnen har dock tillgång till även de 
mer traditionella bilderböckerna för spontan läsning, som ofta sker i grupper om två-tre barn. 
Jessica berättar att de på hennes avdelning inte har en utsatt tid för läsvila, men att det 
fortfarande existerar på någon av de andra avdelningarna på förskolan där hon arbetar. Dock 
arbetar de på förskolan för att få ett helhetstänk och är alltså på väg ifrån läsvilorna, alla 
avdelningarna.  
 
Lisa beskriver att de har en traditionell läsvila efter lunch då de delar upp barnen i grupper 
baserade på ålder. Hon poängterar dock att de läser lite längre för dem som orkar och lite 
kortare för dem som inte orkar. Även på förskolan där Ylva har de har lässtund efter maten, 
med barnen indelade i grupper. Lässtundens längd är olika beroende på dagsformen hos 
barnen och Ylva menar att:” det beror alldeles på hur barngruppen är just då.” Även på 
Kristinas förskola har man traditionell läsvila, men de har dock valt att inte kalla stunden för 
läsvila. Vid frågan om de har inplanerad sagostund så tänker hon efter ett tag innan hon säger 
att:  
 

Ja, det är den, efter maten. Och vi har ju diskuterat lite bu o bä med det också, och vi 
har den fortfarande. Vi har ju sagt läsvila, men nu säger vi inte läsvila utan försöker 
säga sagostund istället. För det är inte vila, det är svårt för barnen o få vila. Det är 
liksom mer sagoläsning. (Kristina) 

 

Därefter ställer hon sig frågande till hur det ser ut på andra förskolor och uttrycker att hon 
känner tveksamhet inför läsvila. Kristina berättar sedan vidare att barnen delas in efter 
mognad i de grupper som de har vid sagostunden, inte efter ålder.  
 
På förskolorna där Marie, Malin och Kerstin samt Lisa arbetar har barnen ständig tillgång till 
böcker genom att de till exempel finns placerade i en back på golvet. Liknande ger Jessica 
uttryck för och hävdar bestämt att barnen alltid ska ha tillgång till böckerna: ”för det säger vi, 
böcker, det är förbrukningsvara”. Kristina berättar att dem på deras förskola har 
biblioteksböckerna på en högre hylla, så att barnen måste be om dem. Hon menar att de inte 
vill att böckerna skall falla offer; ”Det är ofta nya, fina böcker också går de sönder, så de får 
barnen inte läsa själva”.  Övriga böcker, som de köpt in på bokrean eller fått av föräldrar, har 
barnen ständig tillgång till. Hon poängterar dock att de böcker som barnen inte når ser de till 
att läsa på lässtunderna så att barnen får tillgång till dem på det viset. Vidare påpekar hon att 
personligen så brukar hon även ställa vissa andra böcker lite högre upp, sådana som de är mer 
rädda om. ”Om man har barnkammarböcker o sådär (…) lite mer samlade böcker (…) man är 
lite mer rädd om dem”. Även på förskolan där Ylva arbetar hålls biblioteksböckerna åtskilda 
från barnen. Detta av samma skäl som på Kristinas förskola: ”av säkerhetsskäl”. Övriga 
böcker finns i en boklåda som alltid finns tillgänglig för barnen och biblioteksböckerna lyfts 
ned vid lässtunden så att barnen får välja av dem då.  
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Av de deltagande pedagogerna så beskriver Marie, Lisa och Jessica de bokombud som de har 
på respektive förskola. Lisa är bokombud på sin förskola och det innebär att hon har i uppgift 
att gå på träffar på biblioteket samt ta del om information om nya böcker. Detta stämmer 
överens med vad Marie och Jessica anser att bokombudet har för roll.   

5. 2 Val av bilderböcker 
 
Samtliga intervjuade förskollärare hävdar att bilderboken har en stor roll i 
förskoleverksamheten. På frågan om bilderbokens roll i förskolan så nämns betydelsen av 
biblioteket. Majoriteten av förskollärarna menar att barnen är delaktiga i urvalet av böcker 
från biblioteket. Förskolan där Marie arbetar är knuten till ett skolbibliotek, dit personalen 
brukar gå tillsammans med barngruppen. Samtliga barn får då välja en varsin bok, även 
pedagogerna väljer ut böcker. Lisa berättar att de brukar gå till biblioteket ungefär en gång i 
månaden och då låna ett trettiotal böcker. ”Vi personal ser väl mest till att det blir lagom 
spridning på olika böcker till olika åldersgrupper då. Men i huvudsak så väljer barnen.” När 
de på Jessicas förskola åker till biblioteket så väljer pedagogerna ut ungefär hälften av de 
böcker som lånas och barnen den andra hälften. Kristina beskriver at de går till biblioteket 
ungefär var tredje vecka och poängterar att de försöker se biblioteksbesöken som en trevlig 
stund, där de kan gå och prata med barnen på vägen dit.  
 
Förskollärarna menar att de gånger barnen inte är delaktiga i kontakten med biblioteket så är 
det av praktiska skäl. Malin menar att det kan hända att böcker ibland måste snabbt tillbaks 
till biblioteket ifall lånetiden gått ut och då finns det inte alltid tid till att ta med barnen. Dessa 
gånger kan det hända att pedagogen lånar nya böcker i samma veva, vilket inte gör barnen 
delaktig i urvalet. Men oftast, säger Malin, är barnen med på biblioteket och får hjälpa till att 
välja ut böcker till förskolan. Förskolan där Ylva arbetar ligger långt ifrån biblioteket och har 
få bussförbindelser vilket gör det svårt att ta sig dit. Därför blir det oftast så att förskolans 
bokombud får åka till biblioteket och låna böcker, utan någon annan inblandad. Detta är något 
Ylva beklagar men poängterar att de löst det på så vis att barnen får önska böcker. Ylva 
påpekar att ”det är ju några favoritböcker som de vill låna igen”. Samtliga pedagoger kan 
alltså antas tycka det är av stor vikt att barnen är delaktiga i urvalet av böcker.  
 
Marie menar att personalen på hennes förskola ofta har ett tänk med vad för böcker som skall 
lånas när de går till biblioteket. Genom att samtliga barn får välja egna böcker också så 
uppfylls inte alltid det tänket påpekar hon. Hon berättar vidare att de ofta väljer ut böcker som 
är förknippade till det de arbetar med för tillfället på förskolan. Samtliga böcker som 
pedagogerna väljer ut läser de igenom innan de presenterar dem för barnen, detta är dock inte 
fallet med de böcker barnen väljer ut. Dock, poängterar hon, försöker de alltid kolla igenom 
de böcker som barnen plockar ut. Även Kerstin anser det svårt att hinna med att läsa igenom 
allt som de lånar på biblioteket men menar att de försöker titta igenom dem innan, vilket 
Malin håller med om. Kerstin poängterar att serieböcker är en slags böcker de inte lånar: ”Jag 
tycker det är väldigt grötigt om man ska läsa och barnen får inte en bildförståelse.” Malin 
anser även att en boks längd har betydelse i valet av en bok. Lisa berättar att de försöker kolla 
igenom de böcker barnen valt på biblioteket och begränsar ifall det är för mycket text i en 
bok. ”Så det inte blir nå jättemycket text så man inte orkar lyssna, så där begränsar vi kanske 
lite grann. Säger åt dem du får välja en annan bok, för den här var det så mycket text i, ta en 
med bilder i o så där kan man säga”. Dock poängterar hon att hon anser att biblioteket har så 
pass bra barnböcker att det inte finns något större behov av att sålla bort vissa böcker. Jessica 
uttrycker det som att barnen ofta väljer böcker utefter dess utseende och att det därför kan 
finnas behov av att kolla igenom de böcker ett barn valt ut. Hon anser att man bör kolla 
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igenom böckerna så att det inte är för svåra, eller om de rent av inte är på svenska. ”Ibland har 
de tagit en bok på kurdiska kanske” säger hon och skrattar till. Kristina uttrycker det som att 
man ibland får vara lite ”fräck” och sålla bort böcker som barnen valt ut på biblioteket, främst 
då av anledningen att det är för mycket text. Dock, påpekar Kristina, kan en bok lånas trots att 
det är mycket text om det då istället är spännande bilder. Ylva återger ett tillfälle då hon läste 
en bok för barnen som hon inte läst igenom först. Hon upptäckte mitt i boken att den verkade 
för svår för barnen och ville då avbryta läsningen. Detta menar Ylva har fått henne att inse 
vikten av att läsa igenom böckerna innan de presenteras för barnen. ”Så nu brukar vi bläddra 
igenom lite snabbt, ja, vad handlar den här om då?” berättar hon. Detta för att, som Ylva 
uttrycker det, vara lite förberedd.  Hon anser alltså att man kan sålla lite bland de böcker man 
presenterar så att det inte blir för svåra ämnen som tas upp.  
 
Vad som är en bra bilderbok menar Marie är en bok som fångar barnens intresse, att den har 
någon betydelse. Kerstin anser att de ofta utgår från barnens intressen när de väljer en bok. 
Nicke Nyfiken lyfter hon fram som ett exempel och menar på att den gått på bio nu och därför 
är många barn intresserade av dessa böcker. Jessica menar att en bra bok är en bok som fångar 
barnen men vidhåller även vikten av att vara en bra sagoläsare, för att fånga barnen. Hon 
tycker att om man är en tråkig bokläsare så har bokens utformning ingen betydelse. Detta är 
även något Kristina nämner, då hon menar att spänning i såväl boken som berättande är ett 
viktigt inslag. Även Kristina framför åsikten att det nog är av vikt att barnen kan associera till 
boken: ”att dem kan vara med om det här”. Vidare anser Kristina att bilderna har en stor del i 
böckernas upplägg och berättar om en bok hon hört om på en föreläsning. Boken bestod av 
flera prickar där två prickar föreställde Rödluvan och Vargen. Hela berättelsen var uppbyggd 
av dessa prickar, vilket kändes främmande för Kristina. ”Men för mig var det jättekonstigt. 
Jag sa det till de andra sen, men så där kan man väl inte ha.” Ylva menar att en bra bilderbok 
skall vara rolig och intressant samt skall få barnen att hänga med. Det skall vara lite småtokigt 
som får barnen att skratta, men de ska även kunna känna igen sig i berättelsen.  
 
Vid frågan om vilka böcker som är vanligt förekommande i förskolan så är Alfons-böckerna 
mest nämnd. Såväl Marie, Malin, Lisa, Kristina och Ylva nämner Alfons som en populär 
figur. Marie menar att Alfons är en bra bok att använda i förskolan då den tar upp en pojke 
som bor med sin ensamma pappa. Lisa tycker att Alfons är bra för den tar upp 
vardagssituationer som barnen kan känna igen sig i. Hur Alfons skall iväg till förskolan på 
morgonen och får bråttom till exempel, en bok som såväl killar som tjejer gillar berättar Lisa. 
Ylva menar att Alfons är en klassiker och berättar om hur de kan läsa Knyt Alfons för barnen 
och sedan ge dem ett varsitt rep och låta dem knyta som Alfons. Gittan och gråvargarna är 
även det en bok som pedagogerna nämner. Lisa menar att det är en bok som är återkommande 
på deras förskola, likaså Kristina som tycker det är en fängslande bok. Kristina och Ylva 
berättar även att Halvan-böckerna är populära bland deras barn, dock påpekar Ylva att hon 
tycker det är svårlästa böcker. Trots det läser hon böckerna, eftersom pojkarna på avdelningen 
älskar böckerna om Halvan.  
 
Kristina nämner även Pippi som en populär bok bland barnen. Kerstin beskriver vidare 
Pettson, Mamma Mu och Nicke Nyfiken som populära böcker bland barnen. Vidare nämner 
hon ett stort djurlexikon som varit populärt bland barnen. Även pekböcker med fordon återger 
såväl hon som Marie som populära, då främst bland de yngre barnen. Ylva nämner Ludde-
böckerna samt Max-böckerna som några böcker pedagogerna brukar läsa för de yngre barnen. 
Just gällande de mindre barnen så berättar Ylva att de sover då de äldre barnen har läsvilan, 
vilket gör att de går miste om den lässtunden. Hon poängterar dock att de försöker läsa vid 
andra tillfällen för de mindre barnen. Kristina, som även hon arbetar på en avdelning med 
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mindre barn, förklarar att de löst det på så vis att de läser för de mindre barnen när de vaknar 
från vilan efter lunch.  
 
Som tidigare nämnts så används särskilda arbetsböcker på förskolan där Marie är verksam. 
Att böcker kan användas som redskap till samtal är alltså en självklarhet anser Marie. Samma 
inställning kan även återfinnas hos majoriteten av intervjuade förskollärarna. Malin och 
Kerstin berättar att de brukar samtala kring nästan varje bok. Lisa menar att man ibland får 
lov att hejda barnen lite i deras frågor kring en bok vid högläsning. ”Så ibland så får man säga 
vi får prata sen. Och så fortsätter man läsa, så man läser färdigt sidan åtminstone.” Kristina 
menar att det ibland kan komma många frågor vid läsning av en bok, och ibland inga alls.  

5. 3 Läroplanen och mångfald 
 
Samtliga intervjuade förskollärare hävdar att det finns fog för bilderboksanvändning utifrån 
Lpfö98: Förskolans läroplan. Marie menar att såväl läsning som språk poängteras i läroplanen 
och att arbete med bilderböcker absolut är viktigt utifrån den synpunkten. Malin och Kerstin 
har förberett sig inför intervjutillfället och läser från läroplanen: 
 

Ja, vi har hittat här lite just med utveckling och lärande. Och då såg vi att man 
utvecklar ju sin förmåga att lyssna och berätta, och reflektera och ge uttryck för sina 
uppfattningar Och sen här utveckla ett välnyanserat talspråk och sin förmåga att 
kommunicera med andra och utrycka tankar Och utveckla sitt ord och begreppsförråd 
sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och förståelse av symboler 
samt deras kommunikativa funktioner. (Malin) 
 

Kerstin nämner sedan förslaget till den nya läroplanen. Hon berättar att det kommer vara 
väldigt mycket om barn och böcker däri samt att de varit på en föreläsning där detta nämnts. 
Malin inflikar att de på deras förskola har ett särskilt mål gällande språk, något som de lägger 
lite extra krut på. De ser därför till att arbeta extra med just böcker, språk och bokstäver. Detta 
är även en av anledningarna till att de vill ha det bokrum som de tidigare nämnt.  
 
Lisa menar att läroplanen är något som är levande för alla i arbetslaget och att de inte 
diskuterat just om det finns fog för arbete med bilderböcker utan menar att det snarare är 
underförstått. Även Kristina nämner språkaspekten ur läroplanen i diskussionen om fog för 
bilderboksanvändning. Vidare poängterar hon även vikten av att få ett intresse för böcker 
samt att hon anser att bilderböcker är ett viktigt redskap i läroprocessen. Även Jessica och 
Ylva anser att språket är en av punkterna i läroplanen som stödjer arbetet med bilderböcker. 
De uttrycker även att det finns fler punkter i läroplanen som kan kopplas till bokanvändning. 
Jessica menar på att barnens identitet kan stärkas via bilderboksarbete och Ylva anser att 
bilderböcker kan vara ett stöd i att sätta normer och värden. Ylva påpekar även att lek, teknik 
och matematik kommer att betonas i den nya läroplanen och menar att de då försöker plocka 
in bilderböcker som berör dessa ämnen.  
 
Lisa anser att det i barngruppen på förskolan där hon arbetar finns stor mångfald och 
definierar mångfald på detta vis: ”Ja, vi har en jämn fördelning på pojkar och flickor och vi har en 
stor bredd utav åldrar också. Sen har vi barn ifrån olika länder också, så det är andra kulturer också.” 
 
Marie anser att de inte har så stor mångfald i barngruppen. Jessica menar att de har stor 
mångfald i barngruppen, men för tillfället inte så många barn med annat modersmål än 
svenska. Även på förskolan där Kristina arbetar så har samtliga barn svenska som modersmål. 
Ylva nämner att de har något barn som har annan vårdnadshavare än mamma eller pappa.  
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Marie hävdar att de fått in många nya böcker till förskolan som berör såväl etnicitet, 
funktionshinder och sexuell läggning. Hon menar att det ibland kan uppkomma frågor bland 
barnen om vissa ämnen och att de då lånar in böcker som berör dessa. Hon anser vidare att 
bilderböcker kan bredda mångfalden.  
 
Kerstin nämner en bok om en flicka vid namn Mambo vid frågan om mångfald i bilderböcker.  
 

Men, och där går det ju mångfald o mångkultur. Hon var från ett annat land och... 
Fast de är inte så mycket.. Fast det kommer mer och mer.. Tror jag på biblioteket 
också. Vi är ju ett mångkulturellt samhälle. (Kerstin) 
 

Kerstin konstaterar sedan att det nog inte är så mycket mångkulturellt representerat i de 
traditionella bilderböckerna. Sedan inflikar hon att hon anser att man släpper lite för mycket 
på de äldre böckerna.  ”Samtidigt ska man ju inte ta bort dom traditionella. Jag tycker att man 
släpper kanske dem lite. Det vi läste när vi var små. Det som är kulturarv, eller vad ska man 
kalla det för.”  De böcker hon ger exempel på är Hans och Greta, Rödluvan och Elsa Beskows 
böcker. Kerstin vill inte att de skall glömmas bort och menar därför att det är sådana böcker 
pedagoger får se till att ta om man går till biblioteket eftersom barnen inte väljer ut dem. 
Malin menar att det är sådana böcker som deras barn inte känner igen.  
 
Lisa anser att det finns tillräckligt med bilderböcker som representerar den mångfald som 
återfinns i samhället. Sedan, menar hon, är det upp till henne själv som pedagog att leta mer 
aktivt. ”Om man känner att oj, nu har vi en invandrarfamilj här och att då kanske vi ska ha 
nånting från deras kultur.” Vidare menar hon att till exempel Astrid Lindgrens böcker 
representerar det gamla svenska bondesamhället vilket ingen av barnen på deras förskola 
känner igen sig i. Samtidigt så anser hon att till exempel Lindgrens karaktär Emil är tidlös, en 
busig pojke kan barnen identifiera sig med.  
 
Just när det kommer till den mångkulturella aspekten gällande bilderböcker så anser Jessica 
att man kan använda sig av en och samma bok fast på två olika språk. Hon berättar att de 
tänkt samarbeta med en närliggande skola för att få skolelever med annat modersmål än 
svenska att komma till förskolan och läsa böcker för barn med samma modersmål. Jessica 
poängterar att det är viktigt för barn att även få utveckla sitt modersmål. Vid frågan om de på 
förskolan lånar eller köper in majoriteten av sina böcker så svarar Jessica att om det är några 
särskilda böcker som tar upp specifika ämnen så brukar de köpa in dem. Hon håller upp boken 
”Tilda med hallonsaft och tjejkraft” och berättar att den handlar om ”girlpower ungefär”. Vad 
det gäller genus i bilderböcker så undrar Jessica om det inte är lite typiskt svenskt med genus 
som hon anser återfinnas i många böcker. Hon poängterar dock att man kan se 
samhällsutvecklingen via bilderböcker och berättar att de hittade en äldre bilderbok när de 
städade på förskolan: ”Det var nån såhär Max, nej, inte Maxbok…Emma, ja.. Som var från -
78 eller nåt sånt där. O det var ju lite skillnad.” Jessica menar att det har hänt en del i 
bilderböckerna på senaste tiden.  
 
Jessica anser att det finns en hel del böcker att arbeta med som berör olika ämnen. Vidare 
visar hon upp en bok som handlar om en flicka vars mamma har sjukdomen MS. Hon berättar 
vidare att det finns böcker som berör sexualitet, kroppen och funktionshinder. Dock påpekar 
hon att om man vill ha en bok där barn med funktionshinder förekommer så ligger de inte 
bland de andra böckerna utan man får söka på dem och hämta på något annat ställe.  
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Kristina anser att det finns en skillnad i såväl böcker som tv-program om man jämför med för 
femton år sedan. Hon tycker att det idag ges en bredare bild av hur någonting kan se ut, i 
bilderböcker. Däremot, påpekar hon, så kan det ju vara olika hur en viss sak tas upp. Som 
exempel så berättar hon om en synskadad kvinna som tyckte att barnprogrammet Bollibompa 
gav en felaktig bild av hur det är att vara synskadad. Hon menar att: ”det är sånt man inte 
tänker på. Men hon reagerade ju starkt.” Kristina har svårt att besvara frågan om utbudet av 
böcker med ett mångkulturellt perspektiv. 
 

Det har jag svårt att svara på. Vi har ingen som, vi jobbar så, det är ingen som har ett 
annat modersmål, vi har ju barn vars föräldrar är från andra länder, men de är ju 
svensktalade o allting. Jag kan inte, jag kan inte svara på det faktiskt. (Kristina) 

 
Ylva berättar, liksom Jessica, om boken Tilda med hallonsaft och tjejkraft och beskriver 
boken som en bok om starkare tjejer och lite svagare killar. Det är en bok som visar att tjejer 
kan vara starka och tuffa, inte bara killar menar Ylva. Boken Mio för en dag och Mia för en 
dag, som går att läsas från två håll, är en annan bok Ylva nämner: ”får man läsa lite vad som 
kan hända, med genus o jämställdhet.” Hon uttrycker det som att de läser genusböcker och 
berättar även att de läst böcker med barn som har två mammor eller två pappor. Dock hävdar 
hon att det inte finns ett så stort utbud av böcker att plocka in i verksamheten. Vid frågan om 
det brukar försöka tillgodose genusperspektivet i alla böcker eller om det är särskilda böcker 
som plockas fram så svarar Ylva att ”vi försöker låna såna ofta”. Ylva menar dock att hon 
anser att det skulle kunna finnas fler böcker som representerar hur det ser ut i samhället 
gällande exempelvis olika familjekonstellationer. Marie tror att deras barn har svårt att känna 
igen sig i många av dagens bilderböcker, just för att de inte har så stort mångfald på förskolan. 
Hon poängterar dock att de använder sig av sådana böcker ändå.  
 
Malin och Kerstin berättar att de kan plocka fram en särskild bok om det har hänt någonting 
särskilt i barngruppen. Till exempel om en mormor har dött så kan de låna en bok om döden. 
Malin menar att det kan vara lättare att prata om någonting som ett barn kan vara ledsen för, 
om man har en bok som ett redskap. Kerstin påpekar att hon inte direkt tänkt i de banorna, 
men att det absolut kan vara viktigt att ta fram böcker som barnen känner igen sig i. Då 
särskilt vid en särskild situation menar hon. På frågan om det är viktigt att bilderböcker 
speglar hur det ser ut i samhället så anser Malin att det är för svårbegripligt för barn. Kerstin 
påpekar att de kan plocka fram särskilda böcker om det är någon särskild händelse i 
nyhetsvärlden. Som exempel berättar hon om att när astronauten Fuglesang var mycket i ropet 
så var deras stora killar på avdelningen väldigt intresserade av rymden. Hon menar på att de 
då hade kunnat låna en bok om rymden ifall de gått till biblioteket. Malin inflikar att man 
även kan hitta information på nätet, att det inte nödvändigtvis behöver ske via böcker. Kerstin 
menar att det är om: 
 

Det händer nåt speciellt som man kanske tänker, men inte annars om man lånar 
böcker. Nu ska vi låna någonting, för nu händer det det här i samhället. Det är de för 
små för. Jag menar de är ju här och nu. (Kerstin) 

 
Lisa påpekar att hon tycker det är viktigt att barnen kan känna igen sig i de böcker som 
presenteras, men samtidigt anser hon att det är viktigt att det finns en fantasivärld också. 
Vidare menar hon att ingen av barnen ifrågasätter den vardag som representeras i 
bilderböckerna. Aldrig har hon fått en fråga över vart Alfons mamma är. De har även haft 
böcker med två mammor ”sådana böcker börjar ju komma mer och mer”. Även adoption har 
de haft böcker om och Lisa anser att det är viktigt, oavsett om de familjekonstellationerna 
existerar i barngruppen eller ej, eftersom det är representerat i samhället.  
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Jessica anser att det absolut går att välja en viss inriktning i sitt val av bilderböcker, beroende 
på om det är något särskilt man vill bemöta. Hon tar som exempel om man har ett barn som är 
utåtagerande eller bits då kan man söka efter böcker som tar upp liknande ämnen för att 
bemöta situationen. Vidare menar hon att man absolut kan välja böcker som kan bemöta alla 
barn. Även Kristina menar att om det finns någon särskild situation i barngruppen så kan man 
försöka hitta passande böcker att samtala kring. Som exempel tar hon upp Bajsboken och 
Hårboken, även vid mer allvarliga situationer, som ett dödsfall så anser hon att det finns 
passande böcker.  
 
Ylva berättar att hon absolut tror att det har betydelse vad för slags böcker man plockar in i 
verksamheten. Som tidigare nämnt så har de barn på förskolan vars mamma eller pappa inte 
är deras vårdnadshavare. Vidare menar hon att om man har ”såna konstellationer så brukar 
man ju hitta o läsa böcker om det. För att få barnen mer accepterande.” Hon berättar även, 
liksom majoriteten av de övriga intervjuade pedagogerna, att man gärna tar en bok till hjälp 
om det exempelvis skett ett dödsfall. ”Adjö Herr Muffin” berättar hon om en bok som heter, 
som bearbetar döden på ett lättsamt vis. Det är en bok som de dessutom brukar låna lite då 
och då, inte endast om det skett ett dödsfall.  
 
5. 4 Resultatsammanfattning 
 
Fem av sju av de intervjuade förskollärarna ger uttryck för att de i sitt arbetslag har ett 
gemensamt tankesätt gällande arbetet med bilderböcker samt den pedagogiska verksamheten i 
stort. Samtliga respondenter menar att bilderboken har en given roll i förskolan. De berättar 
att läsning sker såväl inplanerat som spontant. Majoriteten av de intervjuade förskollärarna 
berättar att de har en inplanerad lässtund efter maten. Detta är dock inte fallet på Marie och 
Jessicas förskola. På Maries förskola är anledningen att de har arbetsmaterial i form av en 
temabok som de arbetar med på samlingen efter lunch. Jessica berättar att det finns 
avdelningar på hennes förskola som fortfarande har läsvila, men att de är på väg bort från det. 
Kristina uttrycker en viss tveksamhet kring den traditionella läsvilan och berättar att de inte 
längre kallar lässtunden för läsvila, utan att de låter det vara en aktiv stund av läsning. Marie, 
Malin, Kerstin, Lisa och Jessica menar att barnen har ständig tillgång till de bilderböcker som 
finns på förskolan. Jessica ger uttryck för att de ser böcker som en förbrukningsvara, medan 
Ylva och Kristina på sin förskola förvarar vissa böcker mer åtskilda från barnen stundtals för 
att de är rädd om dem.  
 
Att biblioteket har en stor betydelse i förskolans bilderboksanvändning är något som samtliga 
intervjuade förskollärare ger uttryck för. I detta urval av böcker är även barnen delaktiga, om 
inte praktiskt så har de möjlighet att önska böcker till avdelningen. Samtliga respondenter 
menar att barnen får välja många böcker själv på biblioteket. Förskollärarna ser dock till att 
läsa igenom, eller titta igenom, böckerna innan de använder dem i förskolan. De böcker som 
förskollärarna anser att barnen inte bör låna är i huvudsak för omfattande böcker eller för 
svåra böcker. För svåra kan innebära såväl för komplicerat språk som för komplicerat 
ämnesval. Marie menar att en bra bok är en bok som fångar barnens intresse. Liknande 
uppfattning ger Kerstin, Jessica och Ylva uttryck för. Kristina och Jessica framhåller även 
vikten av att vara en bra sagoberättare. Böckerna om Alfons Åberg och boken Gittan och 
Gråvargarna är mest frekvent nämnda vid fråga om vanligt förekommande bilderböcker på 
förskolan. I övrigt nämns även böckerna om Pippi, Mamma Mu, Nicke Nyfiken, Pettson, Max 
och Ludde. Majoriteten av förskollärarna ger uttryck för att bilderboken kan användas som ett 
redskap till samtal. Språkaspekten är något som tas upp vid frågan om läroplanens koppling 
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till bilderboken. Alla respondenter är överens om att de ser fog för att använda bilderboken i 
förskolan utifrån läroplanen. Utöver språkaspekten så anses även bilderboken vara ett redskap 
i läroprocessen, enligt Kristina. Jessica menar att barns identitet kan stärkas via bilderboken 
och Ylva menar att boken kan vara ett stöd i att sätta normer och värden.  
 
Marie anser att bilderböcker kan användas för att bredda mångfald. Hon berättar att de fått in 
många nya böcker till förskolan som berör såväl etnicitet, funktionshinder och sexuell 
läggning. Lisa menar att det finns tillräckligt med böcker som respresenterar den mångfald 
som återfinns i samhället. Kerstin ger uttryck för att det nog inte finns så många böcker som 
beaktar ett mångkulturellt perspektiv, men att det kommer mer och mer. Kerstin poängterar 
även att hon anser det av vikt att även använda sig av traditionella bilderböcker som hon 
menar är ett kulturarv. Kristina har svårt att besvara frågan om utbudet av böcker med 
mångkulturellt perspektiv då de inte har något barn i barngruppen som har annat modersmål 
än svenska. Vid frågan om genusperspektiv i bilderböcker så lyfter Jessica och Ylva fram 
boken Tilda med hallonsaft och tjejkraft. Ylva uttrycker det som att de brukar läsa 
genusböcker på förskolan och även böcker om barn med två mammor eller två pappor. Detta 
ger även Lisa uttryck för och anser att det är viktigt att även använda böcker som 
representerar situationer som inte finns i barngruppen. Flera av pedagogerna ger uttryck för 
att de kan använda sig av en bok för att bearbeta något som hänt i barngruppen: Till exempel 
dödsfall eller utåtagerande beteende.  
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5. Diskussion 
 
I denna del kommer metoddiskussion samt resultatdiskussion att redogöras. Avslutningsvis 
ges förslag till fortsatt forskning.  

5. 1 Metoddiskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vad ett antal pedagoger anser om bilderboken 
samt dess kopplingar till förskolan, läroplanen och mångfald. Ambitionen med att utföra 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer med hjälp av en intervjuguide var att få så fylliga svar 
som möjligt. Detta anses uppfyllt med tanke på det omfång av resultat som uppnåddes. Dock 
ses en viss problematik i att, som oerfaren, intervjuare använda sig av endast en intervjuguide. 
Alla respondenter blev inte tillfrågade samma frågor vilket minskar jämförbarheten och 
därmed diskussionsmöjligheterna dem emellan. Att inte ställa allt för ledande frågor var min 
ambition, vilket till viss del införlivades. Dock utgjorde rädslan för att inte ställa allt för 
ledande frågor till att direkta frågor undveks till viss del. Detta möjliggjorde för 
respondenterna att prata ganska fritt och vädra sina åsikter, men det minskade även intervjuns 
fokus.  
 
Under intervjuerna användes bandupptagning vilket var ett väldigt bra verktyg. Detta 
möjliggjorde tydlig transkribering och därmed förenklades analys av resultatet. Det finns en 
risk att tolka eller analysera respondenternas svar felaktigt, min ambition har dock varit att 
försöka återge respondenternas svar korrekt. Valet av att utföra intervjuerna på plats var ett 
bra val, då det även gav tillfälle att se den faktiska och praktiska bokmiljön. Det kändes även 
som att detta gjorde respondenterna mer bekväma. Något jag anser värt att nämna är att jag 
hade uppfattningen om att det skulle vara svårt att få tag i några pedagoger att delta i studien. 
Det föreföll vara tvärtom och majoriteten av kontaktade pedagoger var villiga att vara 
delaktiga. Tilläggas bör att eftersom majoriteten av förskolorna befinner sig i samma stadsdel 
och därmed är kopplade till samma bibliotek så kan det antas påverka det val av böcker som 
utförs av förskollärarna. Då jag ansåg att det inte var av vikt att redogöra över 
respondenternas ålder så ombads dem aldrig att redogöra för detta. Däremot ansåg jag det mer 
intressant att redogöra för det antal år de varit utbildade, samt hur länge de varit verksamma 
på nuvarande förskola. Dessa faktorer har dock inte utgjort någon utmärkande faktor i det 
empiriska resultatet och kommer således inte att vara material till någon vidare diskussion.  

5. 2 Resultatdiskussion 
 
Den förskolevardag som framträder i intervjuer med pedagogerna ligger i linje med den 
vardag Simonsson (2004) och Kåreland och Lindh-Munther (2005) framhäver. Två punkter 
där respondenterna går isär är i fråga om boken som artefakt och den traditionella läsvilan 
efter lunch. Två av förskollärarna berättar att de inte har den stunden till läsning efter lunch. 
Anledningen till detta är på den ena förskolan att de istället arbetar med temaböcker. En 
förskollärare som arbetar på en avdelning där de har läsvila uttrycker att de känt tveksamhet 
inför den och att de nu kallar det för sagoläsning istället. Det övergripande intrycket är att 
denna förskollärare känner tveksamhet kring detta fenomen och menar att de inte ser 
läsningen som en passiv stund och kallar därför inte stunden för läsvila. Hon berättar även att 
barnen på hennes förskola gärna tar med böckerna in i leken, vilket de har tillåtelse att göra. 
Dock får inte böckerna ligga på marken, detta av anledningen att de ska vara rädd om 
böckerna. De har även biblioteksböckerna på en hylla som gör att barnen måste be om 
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böckerna för att få tillgång till dem. Liknande ger ytterligare en förskollärare uttryck för och 
menar att de är av säkerhetsskäl då de inte vill att böckerna skall komma till skada. Övriga 
respondenter berättar att böckerna står framme ständigt för barnen att ta del av. En av 
förskollärarna menar att de ser böckerna som en förbrukningsvara. Överlag så har alltså 
barnen ständig tillgång till förskolans böcker vilket ligger i linje med Kåreland och Lindh-
Munthers (2005) studie. Dock har de medverkande avdelningarna i Kåreland och Lindh-
Munthers studie ett uttalat språkintresse, vilket kan anses påverka deras inställning till 
bilderboken. Detta är inte fallet bland de avdelningar som intervjuats till denna studie, men 
trots det så uttrycks vikten av att barnen ska ha ständig tillgång till boken.  
 
Simonsson (2004) menar att det vanligaste sättet för pedagoger att få tillgång till böcker är via 
bibliotekslån. Så förefaller det vara för samtliga förskollärare även i denna studie. Alla 
berättar dem om besök på biblioteket som en central del i verksamheten, där även barnen till 
stor del är delaktiga. Alla respondenter, förutom en, berättar att de alltid försöker ta med 
barnen till biblioteket. Förskolläraren vars barngrupp inte följer med till biblioteket menar att 
detta endast är av praktiska skäl. Även detta ligger i linje med vad Simonsson framhäver. Vad 
det gäller val av böcker så kan det antas att förskollärarna anser det mycket viktigt att barnen 
får vara delaktiga i valet av böcker. Samtliga intervjuade förskollärare menar att barnen är 
delaktiga i valet av böcker. Liksom Simonsson uttrycker så kan det antas att pedagogerna ser 
sig som ”övervakare” (s. 113) till vad för böcker som presenteras för barnen. Samtliga 
intervjuade förskollärare uttrycker att de på något vis vill kolla igenom de böcker som barnen 
lånar, så att de inte är för långa eller för svåra. Det förefaller dock finnas en slags 
återhållsamhet bland förskollärarna till att hindra barnen att välja själv. En av dem uttrycker 
det som att man ibland får vara lite ”fräck” och kolla igenom barnens böcker. Det kan alltså 
antas att pedagogerna ha en tro om att barnen är kompetenta till att välja själv. Jag anser att 
man här kan dra kopplingar till Björklunds (2008) uppfattning om att barn faktiskt gör 
medvetna val när de väljer ut en bok.  
 
Av de genrer som Nikolajeva (2000) nämner så är den vardagsrealistiska den mest frekvent 
nämnda av de böcker pedagogerna framhåller. Även genren djurberättelser (Nikolajeva, 2000) 
representeras. De böcker pedagogerna nämner är främst Alfons Åberg och Gittan och 
Gråvargarna men även Halvan-böckerna, Pippi, Pettson, Mamma Mu och Nicke Nyfiken, 
Ludde-böckerna och Max-böckerna. Vilket till stor del överensstämmer med den 
barnlitteraturkanon som Simonsson (2004) påtalar. Anmärkningsvärt då den studie Simonsson 
framhäver är från 1993 (Asplund Carlsson 1993 i Simonsson 2004) och de aktuella 
boktitlarna ännu äldre. Samtliga pedagoger nämner Alfons Åberg vid fråga om vanligt 
förekommande bilderböcker. Detta överensstämmer med Kåreland och Lindh-Munthers 
(2005) hävdande att Alfons Åbergböckerna har en enorm utbredning i förskolan.  En av 
förskollärarna menar att Alfons-böckerna är bra för att de tar upp vardagssituationer. Denna 
åsikt kan tänkas springa ur det faktum att Alfons-böckerna knyter an till en rådande 
barndomsdiskurs (Hallberg i Andersson Druker, 2008). En annan förskollärare lyfter istället 
upp aspekten att Alfons bor ensam med sin pappa och tycker att boken är bra att använda av 
den anledningen. Att det endast är en respondent som lyfter upp detta faktum finner jag 
intressant då intervjuerna till stor del bearbetat bilderböckers koppling till mångfald. 
Ytterligare en förskollärare har dock ett uttalande om Alfons och dess kopplingar till 
mångfald genom att berätta att ingen av barnen i barngruppen någonsin ifrågasätter vart 
Alfons mamma är.  
 
En av respondenterna uttrycker det som att det är en självklarhet att använda boken som ett 
redskap till samtal. Denna starka åsikt kan påverkas av det faktum att de på hennes avdelning 
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använder särskilda arbetsböcker, där samtalet är en viktig faktor. Inställningen att bilderboken 
kan vara en utgångspunkt till samtal är dock en åsikt som återfinns hos samtliga intervjuade 
förskollärare. Rhedin (2004) menar att vuxna kan känna obehag inför alla frågor som kan 
uppkomma vid användning av svårare böcker. Denna inställning kan eventuellt återfinnas hos 
en av respondenterna som berättar om en bok som de varit tvungna att avsluta mitt i, då den 
berörde ett konstigt ämne. Detta är dock ingen inställning som majoriteten av förskollärarna i 
denna studie ger uttryck för. En respondent menar dock att man ibland får hejda barnen i 
deras frågor under en lässtund. Flertalet av de intervjuade förskollärarna menar att man kan 
använda boken för att bearbeta en viss situation i barngruppen. Just döden tas upp av flera av 
förskollärarna som ett ämne som de gärna tar hjälp av en bok för att bearbeta.  
 
Vid fråga om Lpfö98 framträder en syn på boken som ett medel mot språkutveckling. Vilket 
ligger i linje med Kåreland och Lindh-Munthers (2005) syn på en omedveten literacy-
medvetenhet hos pedagoger. Ingen av de intervjuade förskollärarna nämner själva begreppet 
litteracitet. I övrigt så kan det tolkas som att samtliga förskollärare upplever det som att det 
inte finns några klara direktiv i Lpfö98 avseende vikten av bilderboksanvändning. Detta i 
likhet med vad Björklund (2008) och Simonsson (2004) påvisar. Utöver språkaspekterna så 
lyfter två av de intervjuade förskollärarna punkter från läroplanen som skiljer sig från vad de 
andra respondenterna berört: Dessa är att bilderboken kan stärka barnens identitet samt att den 
kan vara ett stöd i att sätta normer och värden. Dessa punkter anser jag kan kopplas ihop med 
Simonssons (2004) åsikt om att pedagoger kan använda bilderboken som ett redskap till 
förberedelse inför framtiden. Trots att endast en av förskollärarna betonar att de har 
uppfattningen om att bilderboksanvändning kan stärka barnens identiteter, så anser jag ändå 
att man kan tolka det som att denna uppfattning återfinns hos flera av dem. Detta eftersom 
majoriteten av respondenterna menar att de gärna använder sig av en bok för att bemöta en 
viss situation eller ett visst beteende. En av förskollärarna anser att bilderböcker kan hjälpa till 
att bredda mångfalden, detta var dock ingen åsikt som uttrycktes i samtal om läroplanen. 
Trots det anser jag att även detta uttalande kan tolkas som en åsikt om att bilderboken kan 
användas som ett medel till socialisering.  
 
Anmärkningsvärt är att två böcker nämns av förskollärarna som uttalade genusböcker, dessa 
är Mio för en dag/Mia för en dag samt Tilda med Hallonsaft och tjejkraft.  Boken beskrivs av 
en av förskollärarna som en bok där starkare flickor respektive svagare pojkar representeras. 
Detta uttalande anser jag överensstämmer med Österlunds (2008) åsikt om att man ska skildra 
såväl starka flickor som mjuka pojkar i böcker, utan att för den sakens skull vända på 
genusstereotyperna. Grettve (2008) lyfter upp just boken Tilda med hallonsaft och tjejkraft 
och menar att boken snarare är ett rollspel än ett riktigt steg mot en förändring i den rådande 
genusordningen. En bok som Österlund (2008) anser lyckad ur ett genusperspektiv är Gittan 
och Gråvargarna. Karaktären Gittan får behålla sina flickspecifika egenskaper men samtidigt 
integreras med mer pojkspecifika egenskaper. Trots att flera av de intervjuade förskollärarna 
nämnt Gittan och Gråvargarna som en frekvent använd bok i förskolan så är det ingen 
pedagog som lyft boken ur ett genusperspektiv. Detta anser jag stärker min tanke om att 
respondenterna anser genus vara ett specifikt ämne, mer än ett grundläggande perspektiv. En 
av pedagogerna uttrycker det till exempel som att de läser ”genusböcker” och en annan 
berättar om Tilda med hallonsaft och tjejkraft att den handlar om ”girlpower ungefär”. På en 
av förskolorna så köper dem böcker som berör specifika ämnen och boken om Tilda är ett 
exempel på en sådan bok. Kåreland och Lindh-Munther (2005) ger uttryck för att det anses 
lättare för flickor att bryta mot könsnormen än för pojkar. Utifrån det lyfter de fram Alfons 
pappa som någon som bryter mot den rådande könsnormen då han uppvisar såväl kvinnliga 
som manliga egenskaper. Detta är inget som någon av de intervjuade pedagogerna påpekat, en 
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av pedagogerna ger dock uttryck för att det är anmärkningsvärt att Alfons pappa lever 
ensamstående.  
 
Sammantaget kan det antas att mångfaldsbegreppet är svårdefinierat vilket märks tydligt vid 
frågan om mångfald i bilderböcker. En av förskollärarna menar att de har stor mångfald i 
barngruppen genom att de har jämn fördelning av flickor och pojkar i spridda åldrar, samt 
barn från andra kulturer. En majoritetsuppfattning om mångfald bland de intervjuade 
pedagogerna tycks vara att begreppet är kopplat till etnicitet. En respondent uttrycker att det 
nog inte är så mycket mångkulturellt representerat i de traditionella bilderböckerna men ger 
även uttryck för att hon inte tycker att man ska släppa på de äldre böckerna. Hon lyfter som 
exempel fram Elsa Beskow och menar att denna kan ses som ett kulturarv, vilket är samma 
begrepp som Andersson (2008) använder för att beskriva den sortens böcker.  
 
Jag anser att respondenterna ger en tydlig bild av den stora betydelse bilderboken har i 
förskolan. Bilderbokens roll överensstämmer med de tidigare studierna av Simonsson (2004) 
och Kåreland och Lindh-Munther (2005). De bilderböcker som används överensstämmer till 
stor del med den tidigare nämnda barnlitteraturkanonen. Vilket kan påvisa en eventuell 
tveksam inställning till nya bilderböcker. Av de vardagsböcker som används tycks inga 
tydliga åsikter om vikten av mångfald återfinnas. Detta trots att till exempel Gittan och 
Gråvargarna samt Alfons-böckerna kan analyseras som böcker som frångår stereotypa 
könsmönstren. När mångfald i bilderböcker kommer på tal så är det istället mer specifika 
ämnesböcker som påtalas, såsom Tilda med Hallonsaft och Tjejkraft.  

5. 3 Framtida forskning 
 
Då detta är en mindre omfattande studie då endast sju förskollärare är intervjuade skulle jag 
finna det intressant med en mer omfattande studie som berör ämnet. Främst då en studie som 
fördjupar sig inom kopplingen mellan mångfald och bilderböcker. Eftersom endast ytligt 
fokus i detta arbete har legat på mångkultur och genus så finner jag det av värde att undersöka 
huruvida förskollärare drar kopplingar mellan övriga mångfaldsperspektiv i bilderböcker. 
Samt om det anses finnas ett behov av att dessa skall representeras i bilderböcker.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  
 
Vem är du? Hur lång tid inom yrket? Hur lång tid på denna förskola? 
 
Hur ser bokmiljön ut på Er förskola? 
Är din åsikt representativ för hur ni arbetar på förskolan? Gemensamt tänk? 
Använder ni bilderböcker på förskolan? Hur arbetar ni, i så fall, med bilderböcker?  
Hur väljer ni ut bilderböcker? Vem väljer ut bilderböckerna?  
Läser ni igenom böckerna innan ni presenterar dem för barnen? 
Vad använder ni böckerna till? När använder ni bilderböckerna? 
Hur pass stor roll har bilderböckerna på er förskola? 
Har barnen ständig tillgång till böckerna? 
 
Varför ser det ut så? 
Vad anser ni att bilderböcker har för värde? Ser ni positiv effekt/ icke-positiv effekt av 
eventuell användning av bilderböcker? Hur? 
Vad är bilderböcker bra för? 
 
Vad är en bra bilderbok? 
Ligger läroplanen till någon grund för erat eventuella arbete med bilderböcker? 
Anser du det finnas något i läroplanen som hävdar bilderböckers betydelse? 
Finns det några ingredienser som en bra bilderbok bör innehålla? 
Anser du att det finns många bra bilderböcker att använda i förskolan? 
Vad innehåller en bra bilderbok? Nämn en bra bilderbok. 
Anser du att er barngrupp innehåller en stor mångfald? 
Anser du att de bilderböcker som används speglar den eventuella mångfald som återfinns/ 
icke-återfinns på er förskola?  
Tror du att alla barn på er förskola kan känna igen sig i de bilderböcker som presenteras? 
Anser du att de bilderböcker som används inom förskolan bör spegla den mångfald som 
återfinns /icke-återfinns på förskolan? 
Anser du att det finns tillräckligt med bilderböcker som speglar mångfald utgivna? 
Anser du att man bör använda bilderböcker för att representera den mångfald som finns i 
samhället? 
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Bilaga 2 Information om deltagande i intervju 
 
Mitt namn är Linda Broman och jag studerar på Högskolan i Gävle, förskollärarprogrammet. 
Jag läser nu min sista termin och i och med den skriver jag mitt examensarbete. Det område 
jag valt att inrikta mitt examensarbete mot är pedagogers inställning till bilderböcker.  Det är 
alltså utifrån det området som frågorna kommer utgå. 
 
Denna intervju kommer att bandupptas, detta för att underlätta materialhanteringen. Det 
inspelade materialet kommer att arkiveras för att sedan förstöras. Materialet kommer att 
hanteras konfidentiellt och kommer inte vara tillgängligt för allmänheten. Samtliga 
intervjupersoner är slumpmässigt utvalda och du som intervjuperson kommer att ha fingerat 
namn i mitt examensarbete. Du har när som helst rätt att avsäga dig din medverkan. Det 
material som uppkommer från intervjuerna kommer att bearbetas tillsammans med litteratur, 
och vara en del i mitt examensarbete. Examensarbetet kommer att publiceras och finnas 
tillgängligt på webbportalen Diva. Om det sker några större ändringar i utformningen av mitt 
examensarbete så kommer intervjupersonerna att meddelas detta. 
 
Har du några frågor så kan du kontakta mig på xxx-xxx xx xx samt xxxxxxxx@xxx.xx 
Handledare för examensarbetet är Bengt Nilsson och vid några frågor nås han på 
xxxxxxx@xxx.xx  
 
Tack på förhand. 
 
 
 
Mvh, Linda Broman 
Gävle, 2009 
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