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En kvalitativ studie kring förskollärares uppfattningar om 
barnbokens betydelse i förskolan. 

 



Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att få kunskap om vad några yrkesverksamma 

förskollärare har för uppfattningar kring bilder i barnböcker. I studien ställs fyra 

frågeställningar; Hur beskriver förskollärare en barnbok? Vad anger 

förskollärarna för skäl till att använda barnboken i verksamheten? Vad anser 

förskollärare är viktigt innehåll i en barnbok? Hur beskriver förskollärare bildens 

betydelse i barnböcker? Vi har samlat in information genom att genomföra 

kvalitativa intervjuer med åtta förskollärare från olika förskolor i norra Sverige. 

Våra analyser av resultatet visade att lässtunden kan ha olika syften och barnen 

kan lära sig olika saker utifrån böcker. Syftet kan till exempel vara att barnen ska 

varva ner, utveckla sitt språk eller ta del av ett budskap. I vårt resultat kan vi se att 

de flesta tillfrågade förskollärare värdesätter bilden i barnboken då de berättat om 

hur de brukar ha samtal med barnen kring detaljerade bilder. Resultatets 

sammanfattningar har analyserats på metanivå med ett genusperspektiv. Vi har 

även diskuterat vårt insamlade material i relation till läroplanen och till vår 

framtida yrkesroll. 
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Inledning 

Då vi läste en kurs om läs- och skrivinlärning fick vi upp ögonen för barnböcker. 

Vårt intresse för bilden i barnböcker väcktes och när examensarbetet närmade sig 

kände vi att det var något vi ville fördjupa oss i. Vi är båda två intresserade av 

estetik i olika former och valde att koppla vårt estetiska intresse till barnlitteratur 

genom att fånga upp olika förskollärares uppfattningar kring barnböckernas 

bilder. I en kurs om dans, lek och rörelse presenterades det hur man med hjälp av 

dans kan förmedla bokens innehåll vilket vi tyckte var ett intressant 

tillvägagångssätt. 

 

Under vår universitetsutbildning har genus bearbetats i flera olika kurser, vilket 

har väckt ett intresse hos oss. I en kurs om läs- och skrivinlärning bearbetades 

olika barnböcker bland annat ur ett genusperspektiv, vilket inspirerat oss till att 

vilja tolka lässtunderna som förskollärarna beskriver ur ett genusperspektiv. I 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998 reviderad 2010) som hädanefter 

benämns som läroplanen, belyses vikten av att pojkar och flickor ska få samma 

möjligheter i förskolan: 

 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 

och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.  

(Skolverket, 2010:5) 

Bilden är i likhet med texten ett språk som kan tolkas och analyseras, bildspråket 

är en viktig kommunikation mellan människor enligt Lena Kåreland (2001). Barn 

lever idag inte enbart i en snäll och trygg bilderboksvärld utan de blir påverkade 

av bilder från tv, reklam, film och liknande (Kåreland, 2001). Läroplanen lyfter 

 fram vikten av att stimulera barnens språkutveckling: 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 

barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet 

och intresse för den skriftspråkliga världen. (Skolverket, 2010:7) 

 

Maria Nikolajeva (2000) menar att vuxna allt för ofta tappat sin förmåga att läsa 

bilderböcker som unga läser dem. Genom att läsa böckerna om och om igen får 

läsaren en  djupare förståelse för bokens budskap. Vuxna uppfattar bilderna enbart 

som dekorationer och detta har förmodligen att göra med att det verbala har fått en 

framträdande roll i vårt samhälle. Bilderboken beskrivs av Nikolajeva (2000) som 

radikalt annorlunda jämfört med en roman eller berättelse då bilderboken 

använder sig av två kommunikationsnivåer. Dessa är den verbala och den visuella 

kommunikationsnivån. 
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Ett grundantagande i denna uppsats är att böcker är bra för barn. Böcker kan 

stimulera barnens språk och fantasi samt inspirera dem genom intressanta 

berättelser och givande bilder. Bilden bör ses som ett språk som förmedlar 

någonting till barnen, vilket kan vara bra att tänka på i förskolan då barnens 

språkliga medvetenhet ser olika ut beroende på individernas ålder och  olikheter.  

Syfte 

Syftet med studien är att vi ska öka vår kunskap kring vad några yrkesverksamma 

förskollärare har för uppfattningar kring bilder i barnböcker.  

Frågeställningar 

För att besvara detta syfte har vi valt att utgå från följande frågeställningar som 

kommer att utgöra en röd tråd genom hela arbetet. 

Hur beskriver förskollärare en barnbok? 

Vad anger förskollärare för skäl till att använda barnboken i verksamheten? 

Vad anser förskollärare är viktigt innehåll i en barnbok? 

Hur beskriver förskollärare bildens betydelse i barnböcker? 
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Metod 

Datainsamlingsmetod 

Vi valde att göra en kvalitativ studie med kvalitativa intervjufrågor då det 

arbetssättet är flexibelt och ger stort utrymme för variationer vilket beskrivs av 

Jarl Backman (2008). Backman beskriver den kvalitativa metoden som något som 

kännetecknas av att siffror inte används, det verbala genom tal eller skrift står i 

fokus. Det väsentliga är människans uppfattningar och tolkningar av den 

omgivande verkligheten och inte som i den naturvetenskapliga traditionen där 

man observerar, registrerar och  "mäter" en relativt given verklighet. Judith Bell 

(1987) menar att det kvalitativa perspektivet har som mål att få insikt snarare än 

statistik. 

 

Johansson & Svedner (2010) redogör för hur en kvalitativ intervju bör läggas upp. 

Kvalitativa intervjuer utgår från bestämda frågeområden medan frågorna kan 

variera från intervju till intervju (Johansson & Svedner, 2010). Utifrån det 

förberedde vi fem stycken öppna huvudfrågor/frågeområden med några 

följdfrågor som vi kunde ställa beroende på vad de pratade om och vad vi blev 

nyfikna på under samtalets gång (se bilaga 2). På så vis blev alla intervjuer olika 

beroende på vad den intervjuade svarade och vilka aspekter som togs upp. Den 

kvalitativa intervjuns syfte är enligt Johansson & Svedner att den intervjuade ska 

ge så uttömmande svar som möjligt. Bell (1993) menar att de flesta intervjuer 

hamnar mellan helt strukturerade och helt ostrukturerade intervjuer. Det är bra att 

ha en viss struktur i intervjun, samtidigt som en ostrukturerad intervju kan 

uppmuntra informanten till att prata mer fritt. En strukturerad intervju kan ses som 

en garanti för att få med alla ämnesområden medan en ostrukturerad kan leda till 

att man missar något tema (Bell, 1993).  

 

De förskolor vi hörde av oss till var förskolor med pedagoger som vi kände till 

och anledningen till det var att vi ville att intervjun skulle bli halvstrukturerad, 

mer ett samtal än en intervju. Anledningen till att vi valde att utforma intervjuerna 

som samtal var för att kunna skapa en situation som kändes bekväm för oss och de 

vi intervjuade. Vid våra tidigare erfarenheter av intervjuer har vi känt att 

intervjuformen kan kännas stel och vi ville därför skapa intervjusituationen som 

ett samtalstillfälle där vi ställde öppna frågor. Bo Johansson & PerOlov Svedner 

(2010) beskriver hur den som blir intervjuad lämnar ut sina ställningstaganden i 

den kvalitativa intervjun vilket innebär att det är bra om denne känner förtroende 

för den som intervjuar och dennes forskningsetik. 
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Urval 

Vi valde att genomföra intervjuer med förskollärare om deras syn på barnböcker. 

Vår tanke var från början att intervjua både vuxna och barn för att få allas syn på 

böcker men vi insåg att det skulle bli ett för stort projekt. I urvalet av 

intervjupersoner tog vi hänsyn till kön, erfarenhet inom förskola samt om de var 

verksamma i stad eller landsbyggd. Detta gjorde vi för att få en bredd bland 

deltagarna och förhoppningsvis en bredd på materialet. Deltagarnas erfarenhet i 

förskoleverksamhet varierade med ett spann från  fyra till 40 års erfarenhet, varav 

sex deltagare var kvinnor och två deltagare var män. Dessa förskollärare arbetade 

alla på olika förskoleavdelningar och det förekom både åldersblandade och 

åldersindelade barngrupper. Merparten av representanterna arbetade i en stad i 

norra Sverige, även representanter från landsbygden deltog. Två av intervjuerna 

genomfördes via telefon, resterande sex genomfördes på respektive deltagares 

förskola. 

Intervjuernas genomförande 

Vi har genomfört intervjuerna var för sig utifrån samma huvudfrågor, vilket har 

gett oss en bredd i intervjuerna då vi intervjuat på olika sätt. Vi ansvarade för fyra 

intervjuer var. En av oss intervjuade mer strukturerat efter frågorna medan den 

andra intervjuade med mer följdfrågor för att få mer förståelse för hur 

pedagogerna tänker. Detta var ingenting vi hade planerat i förväg utan handlade 

främst om hur vi är som personer. Intervjuerna fick en stor variation tack vare 

detta tillvägagångssätt. Under alla intervjuer hade vi intervjumallen framför oss 

vilket var till stor hjälp. 

 

Intervjuerna blev olika långa, vilket kan ha berott på att våra olika intervjustilar 

uppmuntrade till olika mycket samtal. Tidspressen i verksamheterna kan även ha 

bidragit till att några av intervjuerna blev kortare, intervjuerna var mellan 10-30 

minuter långa. Vi var noga med att förbereda öppna frågor kring barnboken som 

förskollärarna fick tolka, detta var för att inte leda in dem på bildens betydelse 

utan istället se om det var något de själva tog upp. På så vis fick vi veta hur 

informanten värdesatte bokens bilder. Intervjuerna spelades in med hjälp av våra 

mobiltelefoners ljudupptagning och sammanställdes sedan i ett skriftligt 

dokument där personerna avidentifierades.  

Dataanalys 

Vi transkriberade materialet från den första intervjun och insåg att det tog väldigt 

lång tid och energi. Efter det beslöt vi oss för att inte transkribera ordagrant, utan 

valde att hoppa över onödiga och irrelevanta ord. Vi transkriberade två egna 

intervjuer och två som den andra hade gjort. Vi skrev ut intervjuerna, läste igenom 

och delgav varandra eftersom vi gjort intervjuerna var för sig. Det är enligt Karin 
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Widerberg (2002) viktigt att sortera intervjumaterialet i centrala teman, inte minst 

för att få fram bra citat och uttryck. Widerberg menar att man bör läsa materialet 

flera gånger, så man behärskar det innan man börjar sortera vilket vi var noga 

med. När vi skulle bearbeta materialet vi fått fram i intervjuerna utgick vi från de 

frågeställningar vårt arbete handlade om och skapade teman utifrån dem. Man bör 

inte ha allt för många teman eftersom man då kan behöva gå igenom materialet 

onödigt många gånger (Widerberg, 2002). Våra teman valde vi att dela upp i 

underrubrikerna syfte, text-språk och bild och dessa presenteras i inledningen av 

resultatdelen. Sammanfattningarna av dessa teman analyserades från ett 

genusperspektiv i resultatdelen. I början var tanken att vi skulle ha med genus som 

ett eget tema, men vi valde att ta bort det för att istället analysera det 

förskollärarna sagt utifrån ett genusperspektiv i en avslutande analys. 

 

Michael Quinn Patton (1990) beskriver en process som innefattar identifiering, 

kodning samt kategorisering av grundläggande mönster eller teman i det 

empiriska materialet som kan kallas för en kvalitativ innehållsanalys. Vi följde 

detta arbetssätt i vårt arbete. Vi använde oss av märkpennor i olika färger för att så 

tydligt som möjligt färgkoda våra teman i intervjuerna. Vi sammanställde sedan 

vårt insamlade material från intervjuerna i en mind-map, för att få en översikt över 

pedagogernas olika uppfattningar och åsikter. Mind-mapen gjorde vi genom att 

skriva upp det vi fått fram på ett stort papper. Vi delade in sammanställningarna i 

de teman som vi tidigare valt: syfte, text-språk och bild. Det var till stor hjälp för 

oss då vi tydligt fick se vad alla förskollärare belyst som viktigt i en barnbok. I 

takt med att vi använde oss av materialet från vår sammanställning markerade vi 

det för att skapa ordning på vad vi använt. 

Arbetsfördelning 

Det enda vi gjort enskilt är intervjuerna, allt annat har vi arbetat med tillsammans. 

Vi valde det arbetssättet för att kunna diskutera och reflektera kring materialet 

samt för att båda skulle ha kännedom om arbetets helhet. Om vi hade delat upp 

arbetet skulle vi inte fått samma överblick. Ett exempel på hur vi gick tillväga var 

att en av oss agerade sekreterare och den andra agerade ordförande. Även om det 

bara blev en sak i taget som då blev gjord kände vi att det arbetssättet passade oss. 

Forskningsetik 

Johansson & Svedberg (2010) pekar på hur viktigt det är att examensarbetet ska 

byggas på respekt mot de som deltar. Vid arbetet med intervjuerna och 

bearbetandet av dessa tog vi hänsyn till de forskningsetiska reglerna som gäller 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002),  

vilket vi även upplyste våra intervjudeltagare om i ett informationsbrev (se bilaga 

1). De forskningsetiska reglerna innebär bland annat att deltagarna, i vårt fall de 

intervjuade förskollärarna, fick information kring deras deltagande och om vårt 
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arbete. De informerades om att deras medverkan var frivillig och fick avböjas i 

enlighet med samtyckeskravet. 

 

De medverkande fick möjlighet att bestämma på vilka villkor de deltog och de 

fick bestämma om och hur länge de skulle delta. Deltagarnas uppgifter och tankar 

hanterades enligt de etiska principerna och vi tog hänsyn till 

konfidentialitetskravet. Den information vi fått fram i intervjuerna använde vi 

endast till arbetet i överensstämmelse med nyttjandekravet. 
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Litteraturgenomgång 

I genomgången presenteras barnbokens historia under 1900-talet som följs av en 

presentation från tre studier gällande barnlitteratur i förskola. Därefter tar vi upp 

fyra delar: Klassiska sagor, Text, bild och kommunikation, En "bra" barnbok samt 

Vuxnas betydelse för barnens bokanvändning. Efter det kommer kapitlet 

Teoretisk utgångspunkt: genusperspektiv och avslutningsvis Barnboken ur ett 

genusperspektiv.  

Barnbokens historia 

Här presenteras en översikt av hur barnboken har utvecklats under 1900-talet fram 

till idag.  Ulla Bergstrand (1993) skriver om att förändringen i det svenska 

samhället i början av 1900-talet speglade av sig på barnlitteraturen som ökade i 

både antal och omfång. Konstnärer och amatörer försökte sig på att göra 

bilderböcker men med skiftande resultat.  

Barnbokens utveckling mellan 1900-1940 

Under de första åren på 1900-talet var det enligt Bergstrand (1993) flera kvinnor 

som började arbeta inom bilderboksgenren. Bland annat tar Bergstrand upp Elsa 

Beskow som var noga med att föra traditionen vidare samtidigt som hon var 

nytänkande med stil och innehåll. En annan förklaring till hennes stora framgång 

var att hon var oberoende av andras texter och handling. Hennes första bok kom 

ut 1897 och hette Sagan om den lilla lilla gumman. Tillsammans med Anna Maria 

Roos, Alice Tegnér med flera gjorde Elsa Beskow visbilderböckerna 

Gräshoppans visor och Mors lilla Olle. Även Ottilia Adelborg nämns som 

populär under den här tiden. Hon gjorde en poetisk tolkning på Samuel Hedborns 

Ute blåser sommarvind och gemensamt för dessa böcker var bilderna av 

blommor, lamm och små barn. Bergstrand berättar vidare att det på den tiden var 

vanligt att många böcker byggde på gamla ramsor, lekar och visor och exempel på 

det är Rida Ranka och Gamla Sånglekar av Gisela Henckels. I alla dessa böcker 

fanns en samverkan mellan text och bild. 

Naturen beskriver Bergstrand (1993) som ett av de huvudteman som är typiska för 

svensk sekelskifteskultur. Vanligt förekommande var att berättelsen utspelade sig 

i skogen, ängen och trädgården. Detta kan vi se i Beskows genombrottsbok Puttes 

äventyr i blåbärsskogen där vi för första gången fick möta förmänskligade 

blommor som Beskow kallade för "blomsterfolket". Bergstrand berättar vidare om 

Elsa Beskows Tomtebobarnen, vilket också är ett exempel där naturen är i 

centrum. Yvonne Eriksson och Anette Götlund (2004) menar att Elsa Beskow i 

Tomtebobarnen tar med läsaren på en äventyr i skogen (sedd ur ett 

grodperspektiv) där hon noga avbildat skogens växter, djur och familjens 

beroende av naturens växlingar. Ett exempel på det är att svamparna ser ut som 
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illustrationerna i en svampbok där läsaren kan studera dem på både över och 

undersidan. Det är enligt Eriksson och Götlund (2004) en kulturhistorisk utfärd i 

skogen och en biologisk bildningstur vi får följa med på. Med hjälp av bilderna 

förmedlar Beskow skogens lockande egenskaper. Per och Lisa hos fiskaren av 

Alfred Proessdorf och Jeanna Oterdahl är en berättelse där information om fiskar 

och havsdjur tas upp samtidigt som man får följa med på en spännande resa 

(Bergstrand, 1993). 

 

Ett annat tema som Bergstrand (1993) tar upp som vanligt förekommande är 

resan, som sällan är särskilt lång i en bilderbok.  I Lill´Eriks friarefärd av Eva 

Bagge reser bilderboksbarnen i dröm eller fantasi till kungens slott och i 

Äventyrsjakt av Carl Kylberg går de på vinterjakt. Textmaterialet i dessa 

resebilderböcker skrevs nytt för respektive bok. Texten är ofta fylligare än bilden i 

den här typen av böcker. Bilderbokens funktion vid sekelskiftet 1900 övergick 

nästan helt till att vara roande. Gurli Linder jämförde bilderboken med leksaker 

med den enda skillnaden att den berättar mer än en leksak (Bergstrand, 1993). 

Dock fanns det fortfarande några böcker som förenade nytta med nöje, som till 

exempel ABC-böcker av Arthur Sjögren och Gunhild Facks. Relationen mellan 

text och bild varierar enligt Bergstrand men ett gott exempel på en nära relation 

mellan dessa är Anna Maria Roos verser till Arthur Sjögrens originella 

djurporträtt. Bergstrand (1993) menar att Elsa Beskow anses ha en god relation 

mellan text och bild då hennes samtal med barnläsaren helt är i ton med bildernas 

saklighet som har en realistisk stil. 

 

Under decenniet 1910-1919 hade bilderboken blivit vardagligare och den hade nu 

en skämtsammare ton än innan (Bergstrand, 1993). Den svenska 

bilderboksutvecklingen sjönk enligt Bergstrand i och med första världskriget. 

Även importen minskade och i Sverige var bilderböcker till största del en lyx för 

överklassen (Kåreland, 2013: Bergstrand, 1993). Under denna tid berättar 

Bergstrand (1993) att det utkommer minst fyra bilderböcker med fostrande tema 

som handlade om elaka pojkar och stygga flickor. Den fostrande tendensen och de 

borgerliga uppfostringsidealen överensstämde och budskapet var att barnet skulle 

vara lydigt och kunna avstå från godsaker. 

Under 1920-talet skedde en stor ökning av bilderbokstillverkningen men en stor 

del baserades fortfarande på samma gamla teman (Bergstrand, 1993). Även nya 

idéer och stilar prövades och den moderna svenska bilderboken uppkom. 

Bergstrand menar att bilderböcker från denna tid även skulle fungera idag då 

omfång, layout, färgklanger och seriell rytm gör dem aktuella. Det var fortfarande 

en lyx att äga bilderböcker men det fanns en idé om att barn behövde böcker 

liksom leksaker. Bergstrand beskriver hur landsbygds- och småstadsmiljön var 

populärast i bilderboksvärlden och det svenska värnades om medan utländskt 

inflytande motarbetades. De tekniska nyheterna som var rådande i detta 
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decennium såsom bilar, cyklar och kameror, fick väldigt litet utrymme i 

bilderboksvärlden (Bergstrand, 1993). 

Bergstrand skriver om Annie Bergman som var verksam under 1930- och 1940-

talet då hon gestaltade mycket konstnärliga och barnvänliga bilderböcker. Hennes 

moderna stil och det traditionella innehållet utgjorde en länk mellan gammalt och 

nytt. 

Barnbokens utveckling mellan 1940 - 1990 

Efter andra världskriget importerades böcker med intressanta influenser till 

Sverige, exempelvis Babar av Jean de Brunhoffs som började översättas till 

svenska år 1944 (Kåreland, 2001). En figur som de flesta svenska barn känner till 

idag är Pippi Långstrump (Kåreland, 2005). Fastän de sällan kommit i kontakt 

med Pippi via barnboken har de träffat på henne i andra olika medier. När Pippi 

kom ut 1945 var kritiken enligt Kåreland inte lika positiv som idag, de 

normbrytande dragen hos denna starka och annorlunda flicka skapade nästan 

revolution i 1940-talets prydligt välartade barnboksvärld. Pippi har ett väl 

utvecklat själförtroende och jagkänsla och är svår att placera i någon 

genusordning. Pippi har även en förmåga att skapa kaos runt sig och sätter sig 

över alla regler om etikett och uppförande. Kåreland (2001) tar även upp 

historiska berättelser om Barna Hedenhös av Bertil Almqvist som utgavs 1948 

och hade en skämtsam stil. 

Vid 1900-talets mitt inträffade vad som Kåreland (2013) beskriver som en 

avsevärd förändring i barnboken gällande både form och innehåll. Författarna 

talade utifrån barnet och inte som tidigare över huvudet på dem. I och med det 

blev den inte längre ett medel i barnens uppfostran. Ulf Stark (2008) beskriver 

förändringen som följer: 

Det blev en barnboksvärld utan gränser: där hästar kunde lyftas, månen 

kunde nås med hiss och det flödade glass och sockerdricka, utan några som 

helst dietiska hämningar.  (Stark, 2008:52) 

Bilderboksproduktionen breddades i stor utsträckning under 1950-talet och 

Klumpe Dumpe-biblioteket av Rabén och Sjögrens förlag gavs ut 1956 (Kåreland, 

2001). Syftet var att producera billiga barnböcker men med hög konstnärlig 

kvalitet.1960-talets högkonjunktur och välkomnande av nya idéer gjorde detta till 

ett aktivt decennium med flera nya konstnärer som debuterade.  

Intresset för hur människor levde förr kom under 1970-talet då sociala och 

samhälleliga frågor tog stor plats. Under decennierna 1980-1990 fick samspelet 

mellan text och bild en större roll och intresset för bilderboken blev allt större. 

Nya konstnärer och illustratörer trädde fram och det har bidragit till förnyelse, 

bredd och variation i bilderboksvärlden (Kåreland, 2001). 
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Intresset för fantasy och saga blev stort på 2000-talet då moderna sagor och 

fantasiberättelser skrevs (Kåreland, 2001). Även gamla sagor men med nya 

illustrationer gavs ut och skillnaden på bilderna i de moderna bilderböckerna var 

att de var realistiska och visade den osminkade sanningen. Elsa Beskow-idyllen 

fick mindre plats i bilderboksvärlden. Nu blev det även populärt med fulsnygga 

barn och innehåll med humoristisk och ibland sarkastisk ton. Skillnaden mellan 

vuxna och barn i bilderböckerna minskar också och den vuxne förbarnsligas 

medan barnen ofta får en vuxenroll (Kåreland, 2001). 

Idag betraktas barnboken enligt Kåreland (2013) alltmer som en integrerad del av 

ett lands litterära utveckling och den finns på samma litterära gren som 

vuxenlitteraturen. Barnboksforskare har under de senaste åren studerat samspelet 

mellan barn- och vuxenlitteratur, och de har uppmärksammat att de båda 

avdelningarna har ett ömsesidigt samspel där vuxenboken kan inspirera 

barnboken och vice versa (Kåreland, 2013). 

Sammanfattning: Några av de huvudteman som Bergstrand (1993) tar upp i den 

svenska bilderboken under 1900-1930 var naturen, resan och fostran. Texterna var 

av varierande kvalitet och bildernas stil stämde inte alltid överens med innehållet. 

Bilderna kunde till exempel ha en experimenterande stil medan texten var 

traditionell. En ökning i bilderbokstillverkningen skedde vid 1920-talet och men 

det var fortfarande en lyx att äga bilderböcker. Moderna svenska bilderböcker 

uppkom men en stor del baserades fortfarande på samma teman som förr 

(Bergstrand, 1993). Kåreland (2001) berättar om Pippi Långstrump som kom ut 

1945. Pippi är en figur som många svenska barn känner till idag. Samspelet 

mellan text och bild fick en allt större roll under 1980-1990-talet och under 2000-

talet ökades intresset för fantasy. Idag ses barnboken som en mer integrerad del av 

landets litterära utveckling (Kåreland, 2001). 

Tidigare studier kring barnlitteratur  

I detta avsnitt presenteras tidigare studier kring barnlitteratur och läsvanor i 

förskoleverksamhet. Vi har valt att redovisa tre olika studier som är relevanta för 

vårt arbete. 

Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munthers undersökning  

Kåreland (2005) presenterar hennes och Agneta Lindh-Munthers undersökning 

som gjorts på 23 förskoleavdelningar med barn mellan 1-6 år där personalen fått 

svara på en enkät. De viktigaste frågorna i undersökningen av förskolan som 

litterär miljö var: Vilken litteratur erbjuds? Hur ofta ingår moment i verksamheten 

som rör barnlitteratur och hur är dessa utformade? Vilken är personalens syn på 

förskolans litterära erbjudande? Genusaspekten ansågs viktig vid diskussion av 

frågorna. För att få mer detaljerade beskrivningar av de olika avdelningarnas 

litteraturaktiviteter intervjuades tio pedagoger, av vilka alla var kvinnor mellan 

25-55 år (Kåreland, 2005). 
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I Kårelands (2005) undersökning kom det fram att de böcker som fanns på 

förskolor var bilderböcker, sagor, faktaböcker och samlingar med rim och ramsor. 

De flesta pedagoger lånade böcker på folk- och skolbibliotek men även 

bokklubbar och andra inköp togs upp i enkäten. 

Många förskolor uppgav att det fanns böcker på barnens nivå så som de kunde ta 

fram dem när de ville, samtidigt som vissa böcker fanns på ställen där barnen var 

tvungna att be en vuxen om hjälp när de ville titta i den (Kåreland, 2005). På 

frågan om förskolorna har litteratur i annan form än böcker angav många att de 

använder sig av sagopåsar, flanosagor, docksagor, handdockor, teatersagor, 

pinnfigurer och tredimensionella sagor.  

Barnen "läser" och berättar för varandra utan vuxet deltagande. Ett exempel är då 

barn återberättar berättelsen med hjälp av bilderna endera genom att ett barn läser 

för de andra, eller genom att de hjälps åt och berättar tillsammans (Kåreland, 

2005). Författaren beskriver hur barnen i viss mån förkroppsligar böckernas 

karaktärer i sin lek.  Pippi Långstrump beskrivs som en könsöverskridande 

karaktär som både flickor och pojkar brukar leka, ett exempel är hur pojkarna 

brukar leka att "de är lika starka som Pippi" (Kåreland, 2005). 

Samma saga kan presenteras på olika sätt beroende på vilken pedagog det är som 

läser (Kåreland, 2005). En kanske föredrar att lära sig sagan utantill och berätta 

med rekvisita, en annan kanske föredrar att läsa originaltexten som den är, medan 

en tredje kanske läser upp den i förkortad version. Oftast läses sagan upp i ett 

sträck utan att visa bilderna, med motiveringen att bildvisningen har en tendens att 

bryta stämningen och störa koncentrationen. Bildvisning kan leda till samtal som 

läsaren ibland vill undvika och de pedagoger som deltagit i undersökningen 

menade att det är viktigt att främja barnens inre bildskapande (Kåreland, 2005). 

Samtidigt betonar andra pedagoger i studien vikten av att visa bilderna, 

barnbokens bilder ska ses som en viktig del i boken då bilden många gånger kan 

föra berättelsen vidare. En bild kan säga mer än tusen ord och kan stimulera 

barnen till att själva skapa bilder. 

Ulla Damber, Jan Nilsson & Camilla  Ohlssons undersökning  

Ulla Damber, Jan Nilsson & Camilla Ohlsson (2013) redogör för hur stor plats 

den planerade läsningen av skönlitteratur i förskolans verksamhet har. 

Förskollärarstudenter från Högskolan Kristianstad och Malmö Högskola samt 

studenter från kursen Förskollärarelyftet, Mittuniversitetet undersöker detta. 

Datainsamlingen gjordes på studenternas praktikplatser och består av 

observationer gjorda under en veckas tid. 

I genomsnitt lästes det drygt sex gånger i veckan, samtidigt som variationen var 

stor mellan olika förskolor (Damber m.fl, 2013). Sex norrländska förskolor som 

deltog i undersökningen utmärkte sig, då de läste mellan 14-16 gånger per vecka. 
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De skånska förskolorna i samma undersökning läste i de flesta fall för barnen en 

till två gånger i veckan. På vissa förskolor förekom enligt undersökningen ingen 

läsning. 

I de flesta verksamheter förekom lässtunder vid samma tidpunkt varje dag, ofta i 

anslutning till lunch och vila (Damber m.fl, 2013). Korta lässtunder dominerade 

och tillfällen mellan 5-10 minuter var vanliga. I de fall där lässtunder förekom 

mindre frekvent var de ofta längre och varade i cirka 15-20 minuter, fastän det 

även här finns exempel på både längre och kortare lässtunder. Författarna kommer 

med en försiktig slutsats att litteraturläsning inte är en aktivitet som prioriteras på 

många av de förskolor som deltog i undersökningen. Längden på lässtunden kan 

eventuellt kopplas till tillfällets syfte, som kan vara att de större barnen ska vara 

lugna och tysta medans de små barnen vilar. Det var också vanligt att läsning 

förekommer när få barn är kvar på förskolan (Damber m.fl, 2013). 

Ann-Katrin Svenssons undersökning 

Ann-Katrin Svensson (2009) har gjort en studie som handlade om hur ofta lärarna 

läste för barnen. Till sin hjälp hade hon 232 studenter mellan åren 2005-2007 som 

på sina praktikplatser i förskola och förskoleklass lämnade ut enkäter.  

Resultaten visade att det var stor skillnad på hur ofta lärarna läste men att det 

vanligaste var att läsa minst två gånger i veckan för hela barngruppen. Av de 

förskollärare som svarade på enkäten uppgav nästan 80 procent av dem att de 

läste någon gång i veckan för enskilda barn. 

Klassiska sagor och kultur 

Rigmor Lindö (2009) skriver att människor i alla kulturer har varit i behov av 

berättelser för att söka förståelse och för att föra vidare kunskap. De stora 

gemensamma berättelserna innehåller en kulturs livskraft och alla berättelser finns 

inom en speciell ram och följer vissa speciella spelregler. Att förmedla kulturarvet 

är något som många pedagoger lyfter fram i Kåreland och Lindh-Munthers 

undersökning (Kåreland 2005). De menar att de i första hand ska förmedla de 

klassiska sagorna så att barnen får möta dem.  Sagorna med alla olika gestalter är 

en del av vår svenska kultur samt kan ge alternativ och motbilder till de bilder 

som massmedia visar (Kåreland, 2005). Det översätts ytterst få titlar från tredje 

världen och titlar med östeuropeiskt ursprung (Kåreland, 2013). Utifrån det menar 

Kåreland (2013) att världen för våra svenska barn har krympt, sett till deras 

möjligheter att få bekanta sig med andra kulturer och länder via barnböcker. 

Enligt Kåreland (2005) dominerade svenska författare det svenska bokutbudet i 

början av 2000-talet och författare som Astrid Lindgren, Sven Nyström, Anna-

Clara Tidholm, Gunilla Bergström, Barbro Lindgren, Inger och Lasse Sandberg är 

namn som ofta nämnts i Kårelands undersökning kring barnböcker i förskola. Här 

presenteras ett citat från Astrid Lindgren kring vikten av böcker: 
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En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara 

utestängd från det förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste 

av all glädje. (Astrid Lindgren, Om läshunger. Vi husmödrar 1956:10) 

 

Lindö (2005) berättar om hur läsare väljer böcker och visar på en stor bredd bland 

valen. Läsaren kan känna till och tycka om författarens stil, boken kanske ingår i 

en serie vilket gör läsaren nyfiken på de övriga böckerna eller så kan ämnet vara 

av intresse för läsaren. 

Genom att samtidigt läsa, samtala och skriva sig in i en specifik textgenre 

utvecklas enligt Lindö (2009) en förståelse för hur genrer skiljer sig från varandra. 

För att skapa läslust och utveckla läsförståelse tycker Lindö att det är viktigt att så 

tidigt som möjligt låta barnen möta nyansrika berättelser från olika tider och 

kulturer. Kåreland (2005) beskriver en grupp som fått en slags klassikerstatus i 

förskolans verksamhet men som knappast benämns som klassiker i allmän 

terminologi. Gunilla Woldes böcker om Emma och Totte som utgavs år 1974 

respektive 1969 och Gunilla Bergströms böcker om Alfons varav den första kom 

ut 1972, är några av de vanligaste förekommande böckerna i förskolornas utbud 

(Kåreland, 2005). 

De yngsta barnen behöver enligt Lindö (2005) hjälp med att sortera sina intryck 

och de mår bäst av jordnära vardagssagor som till exempel handlar om barn och 

djur. Djur har alltid roat barn i olika åldrar och att det handlar om att det lilla 

barnet lätt kan identifiera sig med djur (Kåreland, 2001). Både förmänskligade 

djur och djurvärlden med zoologisk exakthet har enligt Kåreland stor plats i 

barnlitteraturen. Bergstrand (1993) menar att djur är det vanligaste som avbildas i 

bilderböcker och lantgårdens djur är populärast, exempelvis hästen, grisen, 

lammet och musen. Även husdjur avbildas ofta och då är det katten som 

dominerar. Djur i vatten förekommer också men då är det vanligare att fiskar i 

största allmänhet tas upp och inte speciella arter (Bergstrand, 1993). 

Sagoberättandet stärker enligt Lindö (2009) barnens självuppfattning, har en 

terapeutisk funktion samt stimulerar språk och kreativitet. Barnets första bok ses 

idag som ett redskap till att utveckla sina sinnen då den är kram- och smakvänlig 

och gjord i tyg med färgglada bilder (Lindö, 2009; Svensson, 2009). Bilderna 

beskriver enligt Lindö (2009) saker och personer i barnens närhet. Ofta är 

pekböckerna små faktaböcker som handlar om för barnet kända saker från 

omgivningen. 

Text, bild och kommunikation 

Massmedia har gjort att barnen idag lever i en helt annan bildvärld än vad barnen 

gjort tidigare (Kåreland, 2001). Förutom i litteraturen så möter barn bild i TV, 

video, film och i olika reklamformat. Bilden informerar och ger kunskap och talar 

ofta mer direkt till oss än vad text gör. Vissa bildupplevelser från barndomen bär 
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vi enligt Kåreland med oss hela livet. Bilden är liksom texten ett språk och en 

viktig faktor i kommunikation mellan människor. 

Lindö (2005) beskriver bilderboken som en unik konstform med två 

kommunikationsnivåer, den verbala och den visuella. I likhet med Lindö beskriver 

Kåreland (2013) bilderboken på följande sätt: 

I bilderboken bygger bokens budskap på en samverkan mellan den 

verbaliserade berättelsen (texten) och den visualiserade berättelsen 

(bilden). Man kan också karaktärisera bilderboken som ett 

flerdimensionellt medium. (Kåreland, 2013, s.69) 

Lindö (2005, 2009) tar upp olika grundtyper av bilderböcker utifrån relationen 

mellan bild och text. I en symmetrisk bilderbok löper text och bild sida vid sida 

utan att de tillför varandra någonting. Texten är i fokus medan bilderna ses som 

illustrationer som kompletterar texten men som sällan utvidgar den.  Astrid 

Lindgrens Titta Madicken, det snöar! är ett exempel på en symmetrisk bilderbok. 

I en expanderande och förstärkande bilderbok sker ett samspel mellan bild och 

text där bildkompositioner kan förstärka och förtydliga texten. Lindö (2005) lyfter 

fram Barbro Lindgrens Vilda bebin får en hund som ett exempel, skriven på 

ojämnt rimmad komisk vers som ger knapphändig information och med text som 

är öppen för bildsättningen. Text och bild samspelar i exemplet på ett spännande 

sätt. Den genuina bilderboken har text och bild i en harmonisk syntes, där Lindö 

beskriver texten och bilden som icke tänkbara utan varandra utan båda är lika 

nödvändiga. Handlingens röda tråd slingrar sig mellan textavsnitten och bilderna. 

Maurice Sendaks Till vildingarnas land är ett exempel på den genuina 

bilderboken. Lindö (2005) lyfter fram vikten av hur text och bild interagerar med 

varandra och menar att det är viktigt att uppmärksamma barnen på det. 

Eriksson & Göthlund (2004) menar att bilderboken inte återger någon berättelse, 

utan att det som bilden erbjuder är en tvådimensionell yta med ett antal linjer, ytor 

och punkter som representerar ett verkligt objekt, en teori eller en form. För att få 

någon kunskap från bilderboken behövs en insikt och förståelse som förutsätter att 

vi kan tolka bildens detaljer till en meningsfull enhet.  

Ett intresse för böcker i tidig ålder är en bra grund för att utveckla olika förståelse 

och färdigheter (Kåreland, 2005; Lindö, 2005). Lindö (2005) anser att 

bilderböckerna och sagorna väcker de små barnens lust till att återberätta, både i 

sina lekar, i teckningar samt spökskrivning/ lekskrivning. En bra berättelse kan 

ses som den bästa grogrunden för att väcka barnens lust att uttrycka sig på olika 

sätt i till exempel samtal, bild, text, lek, drama och musik (Lindö, 2005). Kåreland 

(2005) menar att barnen får ett intresse kring läsning och skrivning genom att ta 

del av litteratur samt blir medveten om bokstäver. Tack vare att många barn gillar 

rim och ramsor och får chansen att smaka på klanger i språket, lär sig många barn 

att skilja på språkets innehåll och språkets form redan innan skolstarten (Kåreland, 
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2005). Vid bearbetning av läsning bör pedagogen ha en bred repertoar av 

skapande processer, genom att väva in litteraturarbetet i temaarbete kan olika 

ämneskategorier involveras (Lindö, 2005). 

Lindö (2005) menar att intresse för boken kan uppstå genom att läsa texten på 

bokens baksida eller genom att bläddra i boken och titta på bilderna och på textens 

storlek. Ibland kan läsaren vilja utmana sig och testa en ny genre eller kanske läsa 

några sidor mitt i boken för att få en uppfattning om textens svårighetsgrad. Lindö 

(2005) beskriver att barnet så småningom kommer lära sig att skilja på text och 

bild samt att man följer texten från vänster till höger. Barnet kommer allt eftersom 

att känna igen fler och fler ord och få förståelse för begrepp som ord och mening. 

Enligt Lindö (2005) är bilderboken unik på så sätt att den kommunicerar med 

både barn och vuxna samtidigt och en förutsättning är att en vuxen läser för 

barnet. Det menar Lindö medför att författare och bildkonstnär har dubbla 

mottagare och det gör bilderboken till en speciell genre i barnlitteraturen. 

Svensson (2009) tar upp att samtalsämnen kring bilderna och texten i barnböcker 

kan dyka upp under lässtunderna. Genom samtal och diskussion kring böcker kan 

barnet sätta in innehållet i relation till sina egna upplevelser och detta gör att 

läsningen blir personlig. Barnet kan på så sätt upptäcka språkets makt att skapa 

och utforska olika världar (Svensson, 2009).  Erfarenheter bearbetas på ett mer 

medvetet sätt om samtalet ligger på barnets utvecklingsnivå (Bente Eriksen 

Hagtvet, 2006). 

En "bra" barnbok 

Normer kring hur bra barnböcker ska vara framträder hos olika författare. Lindö 

(2005) tar upp kriterier för en bra barnbok som hon anser är passande för förskole- 

och skolbarn. Som pedagoger bör vi locka och bjuda in våra elever till nya 

läsupplevelser för att vidga deras register. En styrka i högläsningen och 

boksamtalet är att vi kan dela våra tankar kring en gemensam upplevelse. I första 

hand ska en bra barnbok ge lustfyllda upplevelser samtidigt som den ska ge 

kunskap. En barnbok ska inte ge falska föreställningar om samhället och världen 

utan ska vara äkta. Den ska även ha estetiska kvaliteter, stimulera barnens 

ordförråd och språkliga begrepp samt aktivera barnens fantasi (Lindö, 2005). 

Barnboken ska vidare berätta om relationer mellan människor på ett nyanserat sätt 

och orientera barnen om deras verklighet i tid och rum (Lindö, 2005). Barnen ska 

kunna känna igen sig i boken men samtidigt ska deras föreställningar utmanas 

genom att visa alternativa livsstilar och erfarenheter. Bokens miljö, oavsett om det 

gäller en vardagsmiljö eller ett fantasiland, bör vara stilistiskt och språkligt 

genomarbetad och formen ska passa det innehåll som boken vill förmedla (Lindö, 

2005). Sagostunden kan vara jagstärkande för barnen och uppmuntra dem till att 

själva berätta och till att ta initiativ vilket tränar deras koncentrationsförmåga. 
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Kunskap förmedlas i sagan och ger barnen en kulturell upplevelse som förmedlar 

just dennes kulturs traditioner och moral (Lindö, 2005). Det sagan berättar kan 

skapa ett intresse för litteratur och kultur hos barnen. Genom sagan kan barnens 

fantasi väckas och de lockas att använda och vidareutveckla den. Sagostunden är 

empatigrundande på så vis att barnen får tillfälle att identifiera sig med och att 

känna sympati för sagans figurer. I och med det kan de enligt Lindö få en 

inledande förståelse för känslor och upplevelser. 

Det barnen tycker är viktigast i en barnbok är att den är rolig och spännande 

(Kåreland, 2001). Vad som är roligt och spännande för barnen kan dock som 

Kåreland säger vara svårt för oss vuxna att veta då barnet kan ha svårt att skilja på 

fantasi och verklighet och då undersökandet av den vardagliga världen kan vara 

nog spännande för det lilla barnet. 

Svensson (2009) skriver att lässtunderna gör så att barnet inser att böcker kan ge 

något, vara roliga och intressanta och även att de kan skapa gemenskap. För att 

boken ska ge något måste innehållet kännas viktigt och intressant för barnet och 

så småningom förstår barnet även hur en bok är strukturerad. 

Vuxnas betydelse för barnens bokanvändning  

Barnet börjar läsa redan som spädbarn då de sitter i den vuxnes knä och tittar i en 

barnbok (Svensson, 2009). Den vuxne bläddrar, pekar på olika bilder i böckerna 

och kommenterar innehållet under lässtunden och det medför att barnet får 

förståelse för hur en bok ska hanteras. Lässtunderna ger enligt Svensson barnen en 

förståelse för att bilderna inte är föremålet utan en symbol för föremålet. 

Barnens erfarenheter av böcker är betydelsefulla och högläsning är ett 

tillvägagångssätt för att skapa intresse för läsning hos barnen (Svensson, 2009; 

Lindö, 2005). Högläsning är en situation där språkutveckling stimuleras och 

ordförrådet utvecklas. Förutom den språkliga stimulansen så ger läsning en 

upplevelse och Svensson tar upp värdet med att läsa för barnen i grupp. Då barnen 

sitter tillsammans och lyssnar på samma bok så känner de en gemenskap i att de 

har samma bokliga erfarenhet (Svensson, 2009). Vid högläsningsstunderna 

uppmärksammas barnen enligt Lindö (2005) på hur författare skriver och kring 

hur en berättelse byggs upp. När förskolebarnen ritar och lekskriver om de 

upplevelser de varit med om, uppmärksammas de på att en berättelse har en 

början, en mitt och ett slut (Lindö, 2005). I Kårelands (2005) undersökning som 

tidigare presenterats säger de tillfrågade pedagogerna att man hoppas att 

litteraturen i förskolan ska förbereda barnen för skolan. 

 

Eriksen Hagtvet (2006) berättar att det barnen tar till sig av en pedagogisk 

aktivitet beror på hur pedagogen anpassar lärandesituationen utifrån barnens 

behov.  Barn lär sig enligt Eriksen Hagtvet begrepp genom att vuxna förklarar och 

genom erfarenhet. Även uppmuntran från vuxna är en viktig del för barnens 
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nyfikenhet. Den som läser en bok högt har enligt Svensson (2009) ett stort 

inflytande på hur innehållet i boken tolkas och hur intresserad de som lyssnar blir. 

Det finns en stor variation av uppläsarstilar och detta medför olika lärande för 

barnen. Vissa vuxna läser ordagrant ur boken med ungefär samma röstläge hela 

tiden medan andra läser med mycket inlevelse och väljer att berätta boken snarare 

än att läsa den (Svensson, 2009). Det är större chans att boken uppmanar till 

dialog om den berättas och det kan vara bra att tänka på om det är ett samtal man 

är ute efter. Det finns däremot en betydelsefull aspekt med att läsa boken 

ordagrant eftersom barnet då får erfarenhet av författarens språk, ord och 

uttryckssätt. Författaren får inflytande över barnens språk om man läser på detta 

sätt. Om innehållet i boken läses ordagrant kan det bli tråkigt att lyssna på boken 

för barnen (Svensson, 2009). 

Den vuxne kan ha olika syften med läsandet för barn (Svensson, 2009). Om 

läsandet handlar om att barnen ska vara lugna så används en läsarstil medan det 

finns en annan för att barnen ska öka ordförrådet. Det kan även handla om att den 

vuxne själv är intresserad av någon bok och att den läses för att den vuxna vill 

förmedla någonting till barnen (Svensson, 2009). Lindö (2005, 2009) 

sammanfattar sagostundens pedagogiska uppgift med några punkter. Sagostunden 

ska vara underhållande, locka och engagera barnen eftersom de lär när de har 

roligt. Barn får kunskaper och erfarenheter genom lek.  

Vuxna har en stor roll som förebilder för barn inom läsning (Lindö, 2005; 

Svensson, 2009; Kåreland; 2013). För många barn är förskolan det enda stället de 

får ta del av böcker och lyssna på sagor och för andra barn kan böckernas genre i 

förskolan skilja sig från de som finns i hemmet (Svensson, 2009). Några 

pedagoger i Kåreland och Lindh-Munthers undersökning anser också att 

förskolans lästillfällen kan kompensera hemmets brist på lästillfällen i de hem där 

barnlitteratur sällan används (Kåreland, 2005). För de barn som inte får någon 

stimulans i hemmet via läsning är detta extra viktigt för förskollärare att ta hänsyn 

till. På förskolan finns det tid och rum för att läsa böcker och även för att 

dramatisera berättelser. Läraren ska styra barnens erfarenheter av litteratur och 

bearbeta litteraturens innehåll och språk (Kåreland, 2005).  

 

Små barn kan reflektera och göra kopplingar mellan olika berättelser i samspel 

med en vuxen samt i lek och skapande aktiviteter (Lindö, 2005). Genom att börja 

med lekläsning får barnen möjlighet att skapa ett intresse för barnboken, då barnet 

pekar på bilden och den vuxne ackompanjerar barnets språk kring det. Vuxnas 

läsning med och för barn ger dem en inkörsport till böckernas värld vilket 

utvecklar deras språk och ger dem möjlighet att stimulera sitt intellekt, känsla och 

fantasi (Lindö, 2005). 
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Teoretisk utgångspunkt: genusperspektiv 

Candace West & Don H. Zimmerman (1987) förklarar att när man gör kön 

innebär det att man skapar skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. 

Dessa skillnader är inte naturliga, väsentliga eller biologiska. Människor vill 

enligt West & Zimmerman veta andra människors kön. Charlotta Edström (2010) 

beskriver genus som ett begrepp som används för att betona att det som anses vara 

kvinnligt och manligt är sociala konstruktioner. Utifrån artikeln "Gör det någon 

skillnad? Tre arbetslags arbete med jämställdhet i förskolan" som ingår i 

avhandlingen Samma, lika, alla är unika. Jämställdhet i förskolepolitik och 

praktik (Edström, 2010) kom Edström bland annat fram till följande slutsats: Det 

arbetslagen i artikeln menade varit problematiskt ur jämställdhetssynpunkt 

handlar främst om att de tidigare inte sett till individen. Tidigare gjorde de 

skillnad på barnen utifrån deras kön vilket bidrog till traditionella könsmönster. 

Att göra kön innebär enligt West & Zimmerman (1987) att sociala aktiviteter 

kodas som särskilda sysselsättningar som uttrycker maskulina och feminina 

naturer.  

 

Edström (2010) beskriver hur pedagogerna framställs i statlig för- och 

grundskolepolitik. I det urval av dokument som undersökts ses pedagogerna både 

som en del av lösningen och som en del av jämställdhetsproblemet. I svensk 

statlig politik ses det som problematiskt att det är "för få" män  i verksamheterna. 

Dock så har pedagogernas kompetens börjat betonas mer och deras kön mindre 

(Edström, 2010).  

 

Kön skapas och formas även i yrkeslivet. Ekonomisk och social makt är 

könssegregerad liksom uppdelningen mellan produktiv och reproduktiv sfär enligt 

Camilla A Lundberg, Henrik Nordvall & John Sjöström (2001). Den könsdelade 

arbetsmarknaden har inneburit att män arbetar med ett visst innehåll och kvinnor 

med ett annat. Det har enligt Lundberg m.fl.(2001) visat sig att könsidentiteterna 

förändras genom historien och att  ”kön” därför inte ses som något biologiskt 

förutbestämt utan något som skapas i sociala sammanhang. Lundberg m.fl. (2001) 

säger att vi alla har en rad föreställningar och skilda identiteter som både korsar 

och motsäger varandra, som argumenterar inom oss och som återfinns i våra 

gemensamma föreställningar om hur vi ska agera. Yvonne Hirdman (2010) tar 

upp en grunduppfattning av manlig förpliktelse som handlar om att mannen ska ta 

hand om och försörja kvinnan. Den ”omhändertagna” kvinnan har i detta 

kontrakttänkande inte rätt att lämna sin plats, det vill säga hemmet, utan ska sköta 

hemmets arbeten och föda barn (Hirdman, 2010). 

 

I västerländskt tänkande beskrivs enligt Lena Gemzöe (2008) kvinnligt och 

manligt utifrån ett tänkande i motsatser. Kvinnor beskrivs exempelvis som 

känslosamma och relationsinriktade och män som rationella och självständiga 

(Gemzöe, 2008). Mannen ses som normbärare och värderas högre än kvinnan, 
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vilket innebär att kvinnan blir avvikande (Hirdman, 2010; Gemzöe, 2008). Att 

vara man beskriver Hirdman (2010) som att inte vara kvinna. Gemzöe (2008) 

presenterar utifrån man/kvinna olika motsatspar där vi kan se hur vår tankevärld 

ordnas i förhållande till kön. Ord som förnuft, logik, människa, kultur och 

intellekt ses som manligt medan dess motsatser känsla, intuition, djur, natur och 

kropp ses som kvinnligt. Mannen beskrivs som oberoende, aktiv, ordning, subjekt, 

ljus och gott medan kvinnan beskrivs som beroende, passiv, kaos, objekt, mörker 

och ont. Nikolajeva (2004) tar upp att flickor kan ses som mer emotionella och 

beroende av vuxna än vad pojkar gör. 

 

Att könsskillnader kan förklara genusskillnader är ett grundantagande som finns 

kvar i samhället (Hirdman, 2010). Det innebär att man konstruerar obestridliga 

biologiska skillnader mellan könen som leder till könens olika sätt att vara. Det 

förklarar de ekonomiska, politiska och sociala skillnaderna som vi idag kan se 

mellan könen (Hirdman, 2010). Gemzöe (2008) beskriver hur en förändring av 

samhällets syn på kvinnan har varit till det bättre i Sverige. Kvinnor beskrivs ha 

spelat en aktiv roll för att främja sina intressen, nå framgångar och förbättra sin 

situation inom fyra olika områden. Dessa olika områden är: politisk/ekonomiska 

sfären, familjesfären, kulturell nedvärdering av kvinnor samt våld mot kvinnor 

och sexuellt utnyttjande av kvinnor (Gemzöe, 2008). 

 

Bronwyn Davies (2003) beskriver hur flickor och pojkar aktivt gör kön samt de 

känslomässiga och kognitiva satsningar som detta innebär. Davies menar att barns 

könstypiska beteende beror på att de är bekväma med eller känner av att det är 

mest passande att bete sig på det sättet. Föräldrar och lärare kan ta det som ett 

misslyckande då de inte har lyckats motverka de klassiska könsrollerna, men att 

barnen agerar som de gör snarare beror på samhällets förväntningar på dem 

(Davies, 2003). 

 

Vi har gjort denna teoretiska genomgång om kön för att vidare kunna tolka 

barnboksanvändandet ur ett genusperspektiv. I vårt kommande yrke ser vi en 

vinning av att ha en medvetenhet kring könsnormer och genusskillnader. 

Barnboken ur ett genusperspektiv 

En feministisk kritik av barnlitteraturen i Sverige som uppdagades på 1960-talet 

berättar Kåreland (2005) om. Eva Moberg skrev 1961 uppsatsen Kvinnans 

villkorliga frigivning och Rita Liljeström initierade diskussionen om könsroller på 

barnboksområdet. Liljeström angrep några pekböcker som gavs ut av Svensk 

läraretidnings förlag Saga, som var tydligt könsriktade. Boken för flickor var skär 

medan boken för pojkar var blå. Böckernas utformning styrde in flickor och 

pojkar mot skilda aktiviteter och intressen.  Flickan fick bilder på kläder, en 

tallrik, frukt och en potta medan pojken fick bilder på fordon som exempelvis 

bilar, båtar, bussar och flygplan. Det satte igång en diskussion, och den 
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könsuppdelade litteraturen för pojkar och flickor började ifrågasättas alltmer av 

både kritiker och förläggare (Kåreland, 2005). Barnboksförfattare försökte ge mer 

nyanserade bildporträtt av pojkar och män i takt med diskussionen kring 

könsroller inom barnboksområdet. Ett exempel på det är Gunilla Bergströms 

Alfons Åberg med en "mjukis-pappa" som ofta går klädd i förkläde. Alfons pappa 

ses som en produkt av 1968-rörelsen och av den debatt som då fördes kring 

kvinnligt och manligt (Kåreland, 2005).  

Enligt flera forskare har flickor större benägenhet till att överskrida 

könsnormerna, begreppet "pojkflicka" uppfattas som ett positivt fenomen medan 

begreppet "flickpojke" knappt existerar. En pojke som är allt för feminin betraktas 

oftast som något negativt (Kåreland, 2005).  

En granskning av både äldre och nya bilderböcker ur ett jämställdhetsperspektiv 

presenteras av Kåreland (2005). Astrid Lindgrens Pippi- och Ronjafigurer är 

fortfarande unika i barnlitteraturen, där manliga titlar och huvudpersoner är i 

majoritet. Av 217 granskade bilderböcker hade 128 böcker manliga 

huvudpersoner, 71 hade kvinnliga och 18 boktitlar handlade om par. Flickor läser 

och lyssnar gärna på berättelser med manliga huvudpersoner, medan pojkar enligt 

forskning tar avstånd från böcker som handlar om flickor. I sin undersökning 

visade Kåreland könsstereotypa mönster i både äldre som nyskrivna böcker och 

lyfter exempelvis fram Elsa Beskows bilderböcker som klart könskodade med en 

kvinnlig underordning. När det gäller äldre barnböcker är det inte så förvånande, 

men nyare böcker kan enligt Kåreland (2005) även ha den klassiska 

könskodningen. Lindö (2005) lyfter fram hur viktigt det är att som pedagog vara 

uppmärksam på könskodning i barnböcker och ta sig tid att diskutera hur barn 

tänker och tycker kring det vid lässtunderna. Barn uppfattar mycket tidigt 

könskoder och det är därför viktigt med en medveten hållning till vad vi läser, 

berättar och samtalar med barnen om (Lindö, 2005). 

Eva Erikssons Malla handlar och Barbro Lindgrens & Olof Landströms Nämen 

Benny som kom ut 1998 ses som relativt kända bilderböcker (Kåreland, 2005). 

Böckerna handlar om förmänskligade grisar, vilket kan kopplas till antikens 

fabeldiktning. Genusstudier om hur flickor och pojkar agerar sinsemellan samt om 

hur vuxna interagerar med barnen har legat till grund för diskussion kring 

böckerna om Malla och Benny. Kåreland (2005) lyfter fram att forskare menar att 

flickor sätter den personliga relationen till andra av större vikt jämfört med pojkar. 

Pojkars identitetsutveckling kännetecknas av  en hård bevakning av gränser och 

en rädsla av att överskrida gällande könsnormer. Någon fadersgestalt beskrivs 

varken i boken om Malla eller Benny, vars historier alltid utgår från hemmet där 

endera mamma eller mormor är (Kåreland, 2005). En annan gemensam sak i 

böckerna är att de erfarenheter de skaffar sig när de är ute i världen ger dem båda 

nya insikter, vilket kan ses som ett steg mot ökad självständighet. Bennys 

aktionsradie är större än Mallas, Benny beger sig längre ut i världen än Malla som 
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håller sig närmre hemmet. Benny är individualistisk, och framstår som rebellisk 

mot sin mamma medans Malla värdesätter sin relation till mormor (Kåreland, 

2005).  

 

Böckerna om Bu och Bä av Olof och Lena Landström ses som intressanta i 

genusavseende på så sätt att bilderna tydligt visar att det rör sig om ett manligt 

och ett kvinnligt får (Kåreland, 2005). De båda djuren uppträder jämlikt genom att 

de delar på de sysslor och arbetsuppgifter som är i hemmet. Ingen dominerar över 

den andra och Kåreland (2005) anser att det vore omöjligt att avgöra vem som var 

kvinna eller man om det inte var för könsstereotypa kläderna med rosett och 

hängselkjol till flickan och blå kortbyxor till pojken. Eriksson & Göthlund (2004) 

berättar efter en genomgång av rådande barnböcker att märkbart många av dessa 

utgörs av moderna fabler vilket skulle kunna erbjuda möjlighet för någorlunda 

könsneutrala framställningar. Resultatet visade dock att många av sagoböckerna 

är märkbart könsstereotypa och författarna nämner i likhet med Kåreland (2005) 

böckerna om Bu och Bä. Eriksson och Göthlund (2004) beskriver böckerna som 

välskrivna och pedagogiska där ingenting är lämnat åt slumpen, och menar därför 

att det är anmärkningsvärt att de valt att framställa figurerna efter så traditionella 

könsnormer. 

 

I ett genusarbete kring litteraturanvändning i förskolan som presenteras är 

intentionen att samma aktivitet ska erbjudas alla barn (Kåreland, 2005). Man vill 

ge alternativa bilder kring hur pojkar och flickor kan och får vara. Vid 

sagostunden kan till exempel feerna i Törnrosa få starkare röster och mod för att 

skapa en förändring i deras könsstereotypa roll. Utifrån böckerna ger Kåreland 

(2005) som förslag att barnen kan uppmuntras till att diskutera kring hur 

konflikten i boken hade kunnat lösas på annat sätt i könsuppdelade grupper, där 

man i pojkgruppen lyfter fram olika sätt att lösa konflikter utan fysiskt våld och i 

flickgruppen tagit upp andra genusrelaterade aspekter som underordning och 

utseende. Ett sätt att arbeta med genus i barngruppen är att använda sig av 

högläsning, diskussioner och dramatisering (Kåreland, 2005).  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet från intervjuerna som kategoriseras efter 

våra teman som vi valt att dela upp i underrubrikerna syfte, text-språk och bild. 

Dessa teman skapade vi utifrån våra frågeställningar: 

 Hur beskriver förskollärare en barnbok? 

Tema utifrån frågeställning:  

Bild: Förskollärares reflektioner om bilder i barnböcker. 

Text-språk: Förskollärares beskrivning av text, språk och innehåll i 

barnböcker. 

 Vad anger förskollärarna för skäl till att använda barnboken i 

verksamheten? 

Tema utifrån frågeställning:  

Syfte: Vad förskollärare lyfter fram som syftet med barnböcker i 

verksamheten.  

 Vad anser förskollärare är viktigt innehåll i en barnbok? 

Tema utifrån frågeställning:  

Bild: Förskollärares reflektioner om bilder i barnböcker.  

Text-språk: Förskollärares beskrivning av text, språk och innehåll i 

barnböcker. 

 Hur beskriver förskollärare bildens betydelse i barnböcker? 

Tema utifrån frågeställning:  

Bild: Förskollärares reflektioner om bilder i barnböcker.  

 

Avsnitten är kopplade till tidigare forskning och till läroplanen för förskolan. 

Intervjupersonerna är avidentifierade med fingerade namn. För att få fram vad 

förskollärarna hade för synpunkter kring barnböckers betydelse i verksamheten 

utformade vi  öppna frågor att utgå ifrån kring ämnet (se bilaga 2).  

Hur förskollärare beskriver en barnbok 

Vi inledde varje intervju med att fråga förskolläraren hur han eller hon beskriver 

en barnbok. Generellt kan vi se att de förskollärare vi intervjuat lyfte fram att en 

barnbok är en bok som kan fånga barnen. Den ska vara på barnens nivå, med text 

som de förstår och bilder som tilltalar dem. Sett till tidigare forskning är bilden 

liksom texten ett språk och en viktig faktor i kommunikationen mellan människor 

(Kåreland, 2001). Sagostunden kan ha pedagogiska uppgifter som att ge kunskap, 

engagera barnen och vara underhållande (Lindö 2005, 2009). I likhet med detta 

belyser förskolläraren Anna vikten av att sagostunden ska vara lustfylld: 
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Då försöker man ju göra det så lustfyllt som möjligt, för det ska ju vara 

lustfyllt att läsa och lyssna på sagan. Det är ju jätteviktigt, dels kan man 

tänka på hur miljön är runtom och dels kan man försöka få inlevelse så att 

barnen blir intresserade för boken innan man ens har öppnat den. Då kan 

man ju liksom göra mycket med kroppsspråk och gester, man kan även 

viska för att fånga uppmärksamhet.  (Anna) 

Förskolläraren Mickaela beskriver hur hon ser på barnboken som en lättare, 

påhittad historia som gärna får vara lite rolig eller spännande. Om man frågar barn 

hur en bra barnbok ska vara så säger de flesta i likhet med Mickaela att den ska 

vara rolig och spännande (Kåreland, 2001). Mickaela belyser också hur grafiken 

gärna får vara fin. 

Flera förskollärare lyfter fram bildens betydelse i barnboken. Anette menar att det 

gärna får vara mycket bilder och Marielle berättar att bilderna gärna får vara 

detaljerade. Beroende på vilken ålder böckerna riktar sig till kan Alexander se en 

vinning med att läsa pekböcker för de små barnen. Han anser att det ökar deras 

ordkunskap och ordförståelse och anser att bilderböcker för de yngsta ska vara 

tydliga. För de äldre barnen handlar det mer om att stimulera deras fantasi. 

Jämfört med detta beskriver Lindö (2005) att de yngsta barnen behöver hjälp med 

att sortera sina intryck och därför mår bäst av jordnära vardagssagor. I likhet med 

detta beskriver Wilma vad hon har för synpunkter kring det.  

För de allra yngsta kanske det är bra om det är bilderböcker, det beror på 

vad boken vill säga. Vill den beskriva färger ska den göra det, vill den 

beskriva saker, som till exempel ett äpple, ska det vara en tydlig bild som 

barnen kan koppla till och som de känner igen.  (Wilma) 

Förskolläraren Fredrik talar om samma område och berättar om relationen mellan 

bild och text i böcker som riktar sig till de mindre barnen: 

För de minsta tycker jag att bild och text hör ihop ganska bra. Till exempel 

i Totte-böckerna, där är texten på barnens språk, tvåordsmeningar som 

exempelvis "Titta boll!". Då kan man ju hjälpa dem att komma vidare i 

språkutvecklingen och till exempel säga "Titta där är en boll." så att de får 

en hel mening.  (Fredrik) 

Några av förskollärarna lyfter fram att man kan samtala med barnen kring 

bilderna i barnböckerna. Marielle tar upp att vissa nya böcker endast innehåller 

bilder  och hon beskriver hur barnen älskar dessa böcker. Där kan man utgå från 

en öppen fråga och berätta om en bild där det är mycket detaljer. Då är det inte vi 

vuxna som läser och sätter aspekter på vad man ser utan det är barnen som får 

berätta. På så vis blir det en mer jämbördig situation. Sett till tidigare forskning är 

det vanligt att samtalsämnen kring bilderna och texten i barnböcker dyker upp 

under lässtunderna (Svensson, 2009; Kåreland, 2005). Genom samtal och 
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diskussion kring böcker kan barnet sätta in innehållet i relation till sina egna 

upplevelser och detta gör att läsningen blir personlig (Svensson, 2009).   

Sammanfattning: Förskollärarna beskriver barnboken som en rolig och 

spännande bok som ska ge barnen en lustfylld upplevelse. Om man frågar barn 

hur de tycker att en bra barnbok ska vara så är svaret ofta att den ska vara rolig 

och spännande (Kåreland, 2001). Nästan alla intervjuade förskollärare tar upp 

bilderna som betydelsefulla för boken. Några anser att böcker för mindre barn bör 

ha många och tydliga bilder samt mindre text. Lindö (2005) beskriver hur mindre 

barn mår bra av jordnära och vardagliga berättelser. Böcker för lite större barn ska 

stimulera fantasin.  

Förskollärares syften med barnboken i verksamheten 

Wilma poängterar hur bra det är att utgå från barnböcker i arbetet med att uppnå 

läroplanens mål. Vid lässtunderna kan barnen få kunskap inom naturvetenskap, 

teknik, matematik och språk samt förståelse för normer och värden. Majoriteten 

av förskollärarna uttrycker att böcker kan stimulera barnens språkutveckling och 

utöka barnens ordförråd. Det tycks vara den rådande uppfattningen, vilket 

överrensstämmer med det som läroplanen menar att förskolans arbetslag ska 

utmana. 

Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för 

språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik. 

(Skolverket, 2010:11) 

Mickaela lyfter fram bokserien Mina första 1,2,3 som handlar om figuren 

Numbert. Numbert tar med läsaren på matematiska äventyr samtidigt som de är 

fantasifulla och lärorika. Dessa böcker rekommenderar förskolläraren för lite 

större barn. 

Resultatet av våra intervjuer visar att flertalet av förskollärarna ser på lässtunden 

som ett tillfälle att varva ner och få en lugn stund. Det ska vara en mysig känsla 

för både vuxna och barn. Lässtunden är ett tillfälle då barnen får möjlighet att 

knyta an till boken vilket kan vara en trygghet då de vet att de vet att de kan och 

behärskar innehållet i boken. 

Oftast så försöker jag ha ett lugn runtom i rummet, så det inte är någon lek 

som pågår i rummet där. Då får man välja någon annanstans att sitta så 

man kan läsa ostört. Sen om det liksom kommer in nån och vill leka i 

rummet så måste man ju tillåta det också, men jag tycker att det är skönt 

om man får sitta och läsa boken i lugn och ro utan moment som stör 

utifrån.(Fredrik) 

Damber, Nilsson & Ohlsson (2013) såg i sin undersökning att lästillfällena 

varierade mellan olika förskolor och olika delar av Sverige. Exempelvis såg de att 

de norrländska förskolor som deltog i undersökningen läste betydligt mer än de 
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skånska förskolorna ifrån samma undersökning. Alla våra intervjuer utspelade sig 

i norra Sverige och lästillfällena varierade mellan de olika förskolor vi varit i 

kontakt med. Det läses sällan på bestämda tider men det är vanligt att läsning sker 

varje dag. Oftast läser man för att få en lugn stund med barnen, ibland för att 

sänka tempot i verksamheten. Vissa förskollärare sa att de läste efter lunchen, 

vissa när barnen var nyvakna och vissa när som helst under dagen utifrån barnens 

intressen och deras behov. Läroplanen för förskolan belyser vikten av en passande 

dagsrytm i förskoleverksamheten:  

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.  (Skolverket, 

2010:11) 

Lästillfällena är olika långa på olika förskolor enligt vår undersökning. Marielle 

som jobbar på en småbarnsavdelning berättar om hur barnen suktar efter att få 

läsa bok efter bok. Barnen kommer och går som de vill under läsningen, men 

vissa kan sitta så länge som en halvtimme, fyrtiofem minuter och en timme 

ibland.  

Anna uttrycker hur syftet med lässituationen kan vara att barnen ska träna på att 

sitta stilla en stund, men att det då inte ska kännas som att det är därför det görs. 

Även Damber, Nilsson & Ohlsson (2013) tar upp att lässtunderna kan ha som 

syfte att få barn att sitta stilla. Syftet kan vara att de större barnen ska vara tysta 

och lugna medan de små barnen vilar, eller att de barn som är kvar längst på 

dagen ska få något att sysselsätta sig med. Många av förskollärarna lyfte fram 

vikten av att göra böckerna intressanta för barnen, både för stunden och i ett 

längre perspektiv. Med ett längre perspektiv menar de att barnen ska tycka att det 

är roligt med böcker innan de börjar skolan så att läsutveckling främjas så 

småningom. Barnens nyfikenhet kan väckas i förskolan, vilket är positivt ur ett 

längre perspektiv. 

Böcker är kunskap, och kunskap är en stor tillgång för mig själv för det är 

ju det man kommer framåt på. (Anna) 

Vid 1900-talets mitt inträffade en avsevärd förändring i barnboken gällande både 

form och innehåll (Kåreland, 2013). Författarna talade nu utifrån barnet och inte 

över huvudet på dem som de tidigare gjort. Det medförde att barnboken inte 

längre sågs på som ett hjälpmedel i barnuppfostran (Kåreland, 2013). En vanlig 

synpunkt som förskollärarna i vår studie hade var att böckerna kan förmedla olika 

saker till barnen. Förskolläraren Wilma beskriver att bilderböcker kan vara så 

mycket, sett till intresse, vad det är man vill förmedla till barnen och vad man vill 

att de ska lära sig och få ta del av. Barnboken kan se ut på många olika sätt men 

det är viktigt att tänka på moral, etik och sådant. Barnboken ska inte innehålla 

något som är stötande. Dessa budskap kan enligt flera förskollärare utgå från 

barnens ålder och barnens behov för stunden. Att ta hänsyn till barnens behov för 
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stunden kan exempelvis betyda att man fångar upp konflikter och visar hur man är 

en bra kompis. Om någon till exempel har svårt att säga förlåt kan man använda 

sig av en bok där någon karaktär uttrycker "förlåt". Wilma tog upp vikten av hur 

innehållet förmedlas till barnen samt att olika sätt att förmedla innehållet kan ge 

olika budskap. Två förskollärare påpekade hur böcker kan fungera bra som 

verktyg för att hantera svåra situationer, som vid dödsfall i familjen. 

Om det är nåt aktuellt på förskolan, som om någon förälder har dött, då är 

det bra om man kan koppla det till böckerna och låna sånt som passar in i 

det barnen behöver just för stunden. Man ska tänka på barnens behov. 

(Wilma) 

Flera förskollärare menar att det är bra att kunna vara flexibel vid berättandet, på 

så vis att man kan förändra texten så det passar barnen bättre för tillfället. Marielle 

menar att vissa nya böcker är svåra att läsa och att lite text kan behöva plockas 

bort eller förändras då språket inte passar in i dagens samhälle. Marielle ger ett 

exempel, om ordet dagis fortfarande används i barnböcker ändrar hon det till 

förskola för att ge barnen rätt begrepp. Man kan förmedla innehållet på olika sätt, 

roligt eller allvarligt, beroende på vad det handlar om och vilket budskap man vill 

få fram. I likhet med det Marielle säger, skriver Eriksen Hagtvet (2006) att det 

barnen tar till sig av en pedagogisk aktivitet beror på hur pedagogen anpassar 

lärandesituationen utifrån barnens behov. Detta är någonting som andra forskare 

också tar upp och de menar att variation av uppläsningsstilar medför att barnens 

möjligheter att ta till sig av innehållet varierar (Svensson, 2009; Kåreland, 2005). 

Svensson beskriver hur vissa vuxna läser ordagrant med samma röstläge boken 

igenom, medan andra läser med mycket inlevelse och väljer att berätta boken 

snarare än att läsa den. Detta ser vi i en av intervjuerna, där Mickaela berättar om 

hur hon tycker att det är roligt att läsa med inlevelse. Hon beskriver hur hon kan 

läsa med olika dialekter och röstlägen, till exempel kan hon ropa  ut eller viska när 

det står det i texten. 

Lindö (2005) visar på en stor variation bland läsarnas val av böcker. Läsaren kan 

känna till och tycka om den stil som författaren har eller så ingår kanske boken i 

en serie vilket kan skapa intresse för resterande böcker från samma serie. Även 

ämnet beskriver Lindö (2005) som något som kan skapa ett intresse för boken hos 

läsaren. En förskollärare beskriver hur hon tänker kring valet av böcker när hon 

lånar till förskolan på biblioteket: 

Vi tänker lite kring vilken säsong det är, är det runt jul plockar man gärna 

julböcker. Jag brukar tänka på att de ska klara av att lyssna på en hel bok, 

man ska inte behöva sluta efter halva boken.  (Margareta) 

Vanligt förekommande är att förskollärarna arbetar med olika teman, som de 

bestämmer utifrån ämnen de anser är viktiga att arbeta med eller utifrån barnens 

intressen. Hälften av de tillfrågade förskollärarna tog självmant upp att de 
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arbetade med teman. Dessa teman handlade om skog, sagor och sinnen. När de 

lånade böcker till förskolan var det vanligt att förskollärarna hade dessa teman i 

åtanke. Lindö (2005) poängterar hur man genom att väva in litteratur i förskolans 

temaarbete kan involvera olika innehåll inom ämnet. Flertalet förskollärare 

berättar att barnen även får följa med till biblioteket och välja några böcker efter 

deras egna intressen. Det nämner Marielle som ett sätt att ge barnen större 

inflytande i förskolan. Tidigare forskning visar att det är vanligt förekommande 

att böckerna är på barnens fysiska nivå på förskolor så att de kan ta fram dem när 

de vill (Kåreland, 2001). Att ge barnen inflytande i förskolan lyfter även 

läroplanen fram: 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 

verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intresse, behov och 

åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa 

mångfald i lärandet.  (Skolverket, 2010:9) 

Sammanfattning: Läroplanen belyser hur förskolans arbetslag ska utmana 

barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation. De flesta 

förskollärare vi intervjuat tar upp att böcker kan stimulera barns språkutveckling 

och öka barnens ordförråd. Majoriteten av förskollärarna säger att lässtunden ska 

vara ett tillfälle att varva ner, få en lugn stund och att det är en mysig stund för 

både vuxna och barn. Damber, Nilsson & Olsson (2013) menar att lässtunden kan 

ha som syfte att barnen ska träna på att sitta stilla. Att göra barnen intresserade av 

böcker i tidig ålder kan medföra att de är intresserade av att lära sig läsa då de 

kommer till skolan. En vanlig synpunkt som förskollärarna i vår studie tar upp är 

att böckerna kan förmedla olika budskap till barnen. Erikson Hagtvet (2006) 

berättar att det barnen tar till sig av en pedagogisk aktivitet beror på hur 

pedagogen anpassar situationen utifrån barnens behov. Förskollärarnas val av 

böcker kan bero på vad barnen behöver för stunden och det kan exempelvis 

handla om att fånga upp konflikter och visa hur man är en bra kompis. Lindö 

(2005) beskriver hur man genom att väva in litteraturarbetet i förskolans 

temaarbete kan involvera en mängd olika kategorier inom det aktuella ämnet. De 

flesta av förskollärarna tar även upp att barnen får inflytande över vilka böcker 

som ska finnas i förskoleverksamheten.  

Förskollärares beskrivning av text, språk och innehåll i 

barnböcker 

 Vi ser att merparten av förskollärarna har uppfattningen att barnböcker ska ha ett 

språk som barn förstår och som är på barns nivå. Det ska vara enkelt, tydligt och 

lagom med text i böcker som riktar sig till barn. De tillfrågade förskollärarna 

lyfter fram att barnboken ska vara rolig, spännande, lustfylld samt en upplevelse. 

Förskollärarna menar att boken ska vara fängslande för barnen, den ska stimulera 

barnens fantasi, gärna ha "tokroliga" texter och inte vara inlindad i konstiga ord. 

Som vi tidigare skrivit lyfter Kåreland (2001) fram barnens åsikter om hur en bra 
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barnbok ska vara och det stående svaret från barnen är att den ska vara rolig och 

spännande. Författaren menar att spänning från barnens perspektiv inte behöver 

innebära samma sak som för vuxna. Vuxna och barn har olika erfarenhet om 

världen, vilket innebär att vardagliga situationer för ett barn kan vara tillräckligt 

spännande (Kåreland, 2001). En förskollärare beskriver att bra böcker för barn är 

böcker som fångar barnen och poängterar berättelsens struktur och upplägg som 

viktig: 

Bra böcker ska ju innehålla en berättelse! En början och någonting kul i 

mitten och ett roligt slut. En del böcker är ju liksom bara men hallå, var 

vill dom komma någonstans? Det är liksom inte den där röda tråden i 

boken. (Anna) 

Som redan framkommit finns det en stor variation av uppläsningsstilar och det  

medför olika lärande för barnen (Svensson, 2009). Lindö (2005) menar att 

bilderboken är unik på så sätt att den kommunicerar till både barn och vuxna 

samtidigt. En förutsättning för att barnet ska förstå barnboken är att en vuxen läser 

för honom eller henne. Att barnboken även ska tilltala vuxna tar flera av 

förskollärarna upp, de menar att det blir lättare att lägga ner känsla i det man läser 

och att det kan öka inlevelseförmågan i berättandet.  

Sen gillar jag Olof Landström, bland annat Herr Bohm och sillen och 

Olssons Pastejer, de är lite halvfilosofiska men ändå på ett sånt sätt att 

barnen kan tycka att de är roliga för att det händer knasiga saker. Sen är det 

lite såhär djupare frågor som barnen kanske inte alltid förstår men som gör 

att man själv också tycker att det är klurigt. (Alexander) 

En bra bok är när barnen vill höra den om och om igen, eller så är det jag 

som är så bra på att förmedla den! (Wilma) 

Intresse och uppmuntran från de vuxna är enligt Eriksen Hagtvet (2006) en viktig 

del för barnens nyfikenhet och lust att lära. Genom bokanvändning i tidig ålder får 

barnen lära sig begrepp som framför, bakom, på och under. Eriksen Hagtvet 

(2006) berättar att det inte finns något tvivel om att barn lär sig begrepp både 

genom att vuxna förklarar och genom erfarenhet. Erfarenheter bearbetas enligt 

Eriksen Hagtvet (2006) på ett mer medvetet sätt om samtal ligger på barnens 

utvecklingsnivå. Detta överrensstämmer till viss del med det som förskollärarna i 

studien säger. Majoriteten av de tillfrågade förskollärarna belyser barnbokens 

förmåga att skapa en grogrund för ett fortsatt lärande för barnen. De får ett större 

ordförråd, ordkunskap förståelse för bokstäver och en förståelse får hur bild och 

text kan hänga ihop. De får träna på att höra hur orden uttalas samt får förståelse 

för skillnaden mellan talspråk och skriftspråk. Flera av förskolelärarna tar upp 

bokstavs- och matematikböcker som lärorika böcker för barn. Läroplanen lyfter 

fram vikten med språkstimulering i förskolan: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 
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 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin 

förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra,   

 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och 

deras kommunikativa funktioner  (Skolverket, 2010:10) 

 

Majoriteten av förskollärarna berättade att barnböcker inte ska innehålla ovårdat 

språk som svordomar. De lyfte också fram att texterna inte ska innehålla alltför 

konstiga ord eller ord som lämnas utan förklaring. Många av dem menade att det 

ska vara rättvisande fakta i böcker för barn: 

Om det är en barnbok så ska ju det som står i boken vara sant. Det ska till 

exempel inte vara så att en spindel har fem ben, det får ju inte vara så utan 

det ska ju vara fakta som är riktig. (Anna) 

Gammaldags språk som finns i många av de klassiska barnböckerna är något som 

några av förskollärarna tagit upp som svårt för barnen att förstå. Samtidigt så 

tycker många förskollärare om just dessa klassiker. 

Jag lånar mycket utifrån att det ska bli lite nytt, lite olika genrer. Sen 

safe:ar  man alltid upp med några klassiker. Astrid Lindgren eller Selma 

Lagerlöf, dom klassikerna är fantastiska! (Mickaela) 

De flesta lyfter fram Astrid Lindgrens böcker som ett exempel med bra budskap 

och fina illustrationer. Språket i dessa böcker kan dock vara för svåra för barnen 

idag samt ha för långa texter. Vi kan se ett samband med att Kåreland (2001) tar 

upp att barn idag lever i en annan bildvärld än vad barnen gjort tidigare på grund 

av massmedia. Idag möter barn bild i tv, video, film och i diverse reklamformat 

(Kåreland, 2001). Mickaela menar att de istället använder sig av Astrid Lindgrens 

verk i andra sammanhang än just sagor. Barnen är bekanta med figurerna från film 

och tv, på förskolan sjungs exempelvis sångerna om Pippi Långstrump och Emil i 

Lönneberga på sångstunderna. Böcker som Richard Scarys Äventyrsvärld, 

Mamma Mu, Familjen Kanin, Pettson och Guldlock är exempel som nämnts i 

intervjuerna. Mickaela beskriver Alfons-böckerna som verklighetsbaserade sagor 

som både barn och vuxna kan relatera till. Emma och Totte-böckerna beskrivs av 

Fredrik som basic-böcker som passar de mindre barnen.  

 

Sammanfattning: Majoriteten av förskollärarna ansåg att en barnbok ska vara 

enkel, tydlig, innehålla lagom med text och vara på barns nivå. De flesta säger att 

det blir enklare att lägga ner känsla i det man läser om barnboken även riktar sig 

till vuxna. Kåreland (2001) lyfter fram att spänning från barnens perspektiv inte 

behöver innebära samma sak för vuxna. De flesta av förskollärarna säger att 

barnen får ett större ordförråd, ordkunskap, förståelse för bokstäver och en 

förståelse får hur bild och text kan hänga ihop genom bokanvändandet. Genom 

bokanvändandet lär sig barnen begrepp både genom att vuxna förklarar för dem 
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och genom erfarenhet (Eriksen Hagtvet, 2006). Några förskollärare påpekar att de 

inte ska finnas konstiga och svåra ord i böcker för barn och böckerna ska stämma 

överens med verkligheten. Med en variation av uppläsningsstilar kan innehållet 

förmedlas på olika sätt vilket kan medföra att barnens olika förutsättningar för 

lärande bemöts (Svensson, 2009). Astrid Lindgrens barnböcker är ett 

återkommande exempel på böcker med bra budskap och fina illustrationer men 

där språket ibland kan vara för svårt för barn idag. Andra böcker som tas upp av 

förskollärarna är till exempel Pettson och Findus, Alfons Åberg, Richard Scary, 

Mamma Mu, Familjen kanin, Guldlock och Emma och Totte-böckerna. De flesta 

av dessa böcker handlar om djur och barn.  

Förskollärares reflektioner om bilder i barnböcker 

Förskollärarna presenterar en mängd olika synpunkter kring hur bilderna i en bra 

barnbok ska vara. Något som flertalet av förskollärarna anser är viktigt i en 

barnbok är att bilderna är tydliga, förklarande, fina och att man får möjlighet att 

lära sig hur saker ser ut med hjälp av bilderna. Vi ser en koppling till hur 

Bergstrand (1993) beskriver Elsa Beskows Tomtebobarnen som kom ut i början 

av 1900-talet. De bilderna är realistiska och noga avbildade och ett exempel på det 

är att de avbildade svamparna ser ut som illustrationerna i en svampbok 

(Bergstrand, 1993). Ett exempel på hur en förskollärare tänker kring bilderna 

presenteras här: 

Man vill som både att bilderna ska vara fina och att de ska säga någonting, 

ibland orkar ju inte barnen höra hela texten men då kan man iallafall sitta 

och prata och titta på bilderna, "vad tror ni om det här?". Det tycker jag är 

ganska viktigt i barnböcker. (Alexander) 

Anette berättar hur hon föredrar böcker med mycket bilder, med motiveringen att 

barnen då får möjlighet att läsa i bilderna och inte bara i den skrivna texten. Två 

förskollärare ger exempel på barnböcker med bilder som de inte tycker om. Stina 

Wirséns böcker i småbarnboksserien Vem? handlar om en katt och en nalle och 

förskollärarna beskriver dem som böcker som barnen tycker om men som de 

själva ogillar. De beskriver böckerna som skumma och konstiga med barnsliga 

teckningar. 

 

Förskolläraren Marielle tar upp att det ska vara riktiga bilder, gärna foton, på 

frågan om hur hon beskriver en bra barnbok. Hon menar att ritade bilder till de 

minsta barnen många gånger är för otydliga. Marielle beskriver att barnsliga 

bilder kan förminska barnen. De flesta förskollärarna vill ha en röd tråd i boken 

där text och bild tydligt kompletterar varandra, i likhet med det Lindö (2005) tar 

upp om den genuina bilderboken. Tidigare forskning lyfter fram vikten av att 

uppmärksamma barnen på är hur text och bild interagerar med varandra (Lindö, 

2005). Mickaela presenterar sina synpunkter kring hur en barnbok bör vara 

uppbyggd: 
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Boken ska vara ganska enkel med fina bilder, så det finns plats och 

utrymme för egna vidarefantasier. Om det är för mycket innehåll blir 

boken så klar, det låter ju helflummigt, men om det är för mycket 

beskrivande, att varje detalj är förklarad, blir det svårt att fantisera vidare. 

(Mickaela) 

Det Mickaela beskriver uppfattar vi som att fantasin är ett verktyg för att kunna 

förstå barnboken. I likhet med det Mickaela berättar tar även tidigare forskning 

upp betydelsen av att kunna tolka barnboken. För att kunna tolka bildens detaljer 

till en meningsfull enhet behövs en insikt och förståelse, för att vi ska få kunskap 

från bilderboken (Eriksson & Göthlund, 2004). 

 

Samtal med barnen utifrån bokens bilder är något som flertalet av de tillfrågade 

förskollärarna lyfter fram. Mickaela sade att tydliga bilder är tacksamma att 

samtala vidare kring. Om det finns ett stopp i boken kan man då passa på att 

fantisera vidare med barnen kring de olika bilderna som boken har. Vi ser en 

koppling till det Nikolajeva (2000) presenterar om olika kategorier av barnböcker. 

Nikolajeva (2000) beskriver en kategori som kallas kompletterande bilderbok 

vilket innebär att ord och bild kompletterar varandra, fyller varandras luckor och 

kompenserar varandras otillräckligheter. Det ger enligt Nikolajeva (2000) läsaren 

möjlighet att fylla i med egna tidigare erfarenheter. 

 

Genom att samtala kring böcker kan läsningen bli personlig då barnet tolkar 

innehållet utifrån sina egna erfarenheter (Svensson, 2009). Svensson (2009) 

beskriver hur barnet kan skapa och utforska olika världar och därmed upptäcka 

språkets makt vid läsningen. Vi tolkar det som att Svenssons teori om samtal 

kring barnböcker kan utgå både från text och bild. Analysen visar att flertalet 

förskollärare uppskattar detaljrikedom främst i bilderna och ett exempel som 

majoriteten av förskollärarna tog upp i intervjuerna var Pettson-böckerna av Sven 

Nordqvist. De uppskattar att de detaljerade bilderna kan leda till samtal med både 

stora och små barn. Texten passar lite äldre barn bättre då det är relativt mycket 

text. Marielle berättar även om en Pettson-bok som riktar sig till de mindre 

barnen. Den har ingen text och bygger på en fråga som uppmuntrar till samtal vid 

lässtunden. Även Fredrik lyfter fram samtal kring Pettson-böckerna. 

Barnböcker för äldre barn, då kan det vara jättemycket som händer på en 

bild, man kan stanna upp och diskutera kring en bild bara, "Titta vad som 

händer här, där står det en liten figur!" och så vidare. Jag tänker på Pettson 

och Findus-böckerna, där kan man ju titta på en bild jättelänge och 

upptäcka nya saker. (Fredrik) 

I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ska få utveckla 

intresse för bilder, texter och olika medier. De ska även få möjlighet att utveckla 

sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. 
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Merparten av förskollärarna säger att de vill att en barnbok ska vara spännande 

och rolig. Anna berättar om en ny bok baserad på klassikern Bockarna Bruse, som 

i ny variant heter Bockarna Bruse går på badhuset. Anna lyfter fram att den är bra 

för att alla barn och vuxna känner till Bockarna Bruse. I denna nya version 

stämmer handlingen inte alls, vilket barnen tycker blir tokigt, mystiskt och roligt 

eftersom de är väl medvetna om hur berättelsen egentligen brukar vara. Anna 

beskriver detta som barnkomik, humor på barns nivå. Hon menar att det kan vara 

kul som vuxen att se hur barn hanterar den nya sagan och om de accepterar den 

förändring som skett. 

Lindö (2009) framhåller att den gemensamma upplevelsen kring sagoberättande 

och högläsning har stor betydelse för att utveckla språk och begrepp. I 

barnböckerna finns språket, berättarstrukturen och tankar om vad det innebär att 

vara människa. Lindö (2009) säger även att böcker för de minsta barnen är korta 

berättelser som handlar om vardagliga episoder där barnen kan känna igen sig, till 

exempel att gå på kalas eller att städa sitt rum. Något som ett fåtal av 

förskollärarna tog upp var barnens eget läsande. De beskriver hur barnen läser i 

bilderna, ibland läser dem för varandra, ibland läser de själva och ibland 

tillsammans med någon vuxen på avdelningen. 

Sen sätter sig gärna många barn och bläddrar själva fram och tillbaka. 

Sitter de flera pratar de sällan med varandra utan koncentrerar sig på sitt, 

fast bredvid varandra och dom kan sitta riktigt länge. (Mickaela) 

Svensson (2009) menar att förutom den språkliga stimulansen som lässtunden ger 

så ger läsningen i grupp en upplevelse för barnen. Barnen får vid lässtunden känna 

gemenskap när de lyssnar på samma bok vilket ger barnen samma bokliga 

erfarenhet (Svensson, 2009). Margareta berättar om hur hon går tillväga när hon 

läser böcker för barnen. Först läser Margareta texten och visar sedan bilderna för 

barnen, förutom de gånger då hon kan berättelsen utantill och visar bilderna hela 

tiden. Alexander uppger att barn mellan två till tre år ofta kan en bok utantill och 

vet precis hur den ska vara. Råkar man hoppa över något eller ändra ett ord så är 

de väldigt medvetna om det. Alexander, beskriver hur svårt det kan vara att visa 

barnen bilderna så mycket som de önskar då de till exempel sitter i en ring. Det är 

vanligt med klagomål i stil med "Jag ser inte! Jag ser inte!". Ett sätt att komma 

ifrån detta problem är att använda sig av antingen flanosagor, sagopåsar eller 

berättande med hjälp av rekvisita. En annan förskollärare, Mickaela, tror att 

flanosagan är något som både stora och små tycker är roligt. Mickaela menar att 

bilderna kommer fram på ett helt annat sätt i flanosagan, det blir en häftig effekt 

för barnen när man kan röra på eller flytta runt bilderna. Både Fredrik och 

Mickaela lyfter fram enkla sagor och uppger Bockarna Bruse som en saga som 

alla barn känner till och lämpar sig bra till att berättas som flanosaga. Detta verkar 

vara vanligt förekommande, då Kåreland (2005) såg att många i hennes 
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undersökning uppgav flanosagor, sagopåsar och liknande som alternativa sätt att 

förmedla sagor på. 

 

Sammanfattning: Bilderna i barnböckerna ska vara tydliga, förklarande och fina 

menar flertalet av förskollärarna i vår studie. Bergstrand (1993) beskriver hur 

realistiskt avbildade bilder förekom redan vid sekelskiftet, exempelvis i Elsa 

Beskows Tomtebobarnen. En förskollärare nämner att de gärna får vara foton och 

tog upp att ritade bilder många gånger är för otydliga. Några av de tillfrågade 

förskollärarna tog upp Stina Wirséns böcker i småbarnboksserien Vem? som 

skumma och konstiga med barnsliga teckningar. Böckerna om Pettson och Findus 

tar majoriteten av förskollärarna upp som ett exempel på en bra barnbok där 

bildernas detaljrikedom inbjuder till samtal. Svensson (2009) lyfter fram hur 

läsningen kan bli personlig för barnen genom att samtala kring böckerna då barnet 

får möjlighet att tolka utifrån sina egna erfarenheter. Läroplanen säger i likhet 

med detta att förskolan ska sträva efter att varje barn ska få möjlighet att utveckla 

sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om bilder, texter och olika 

medier. Majoriteten av förskollärarna säger att barnboken ska vara rolig och 

spännande och en förskollärare tar upp Bockarna Bruse går på badhus som ett 

exempel på en bok med humor för barn. Kåreland (2005) berättar utifrån sin 

undersökning att flanosagor och sagopåsar är vanligt förekommande. Även 

förskollärarna vi intervjuat går in på att det kan vara lättare att använda 

flanosagor, sagopåsar eller berätta med rekvisita vid lässtunden för hela 

barngruppen.  

Metaanalys - Genus 

Något som många av förskollärarna lyfter fram är samtal med barnen utifrån 

bokens bilder. De beskriver hur barnen då får möjlighet att styra samtalet dit de 

vill och aktivt delta i sagostunden. Det är också i enlighet med vad läroplanen 

säger om hur förskolans verksamhet ska bedrivas i demokratiska former och på så 

vis lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt 

aktivt ska delta i samhällslivet. Gemzöe (2008) beskriver hur en förändring av 

samhällets syn på kvinnan har förbättrats i Sverige då kvinnor har börjat ta en 

aktiv roll för att främja sina intressen. Ordet aktiv ses dock fortfarande som 

maskulint kodat (Gemzöe, 2008). Vi tror att samtalen som uppstår i samband med 

barnboksläsning gör att barnen får möjlighet att aktivt delta. Vi har sett att 

lässtunder kan se ut på olika sätt, vissa är lugna medan andra uppmuntrar barnen 

till mer aktivitet. Vi anser att dessa olika karaktärsdrag som lässtunden kan ha ger 

lärdom till både pojkar och flickor fastän exempelvis det aktiva ses som maskulint 

kodat. Det är viktigt att ha en medveten hållning till vad vi läser, berättar och 

samtalar med barnen om eftersom barn tidigt uppfattar könskoder (Lindö, 2005). 

 

Att fånga upp konflikter och bearbeta det med hjälp av barnböcker vid 

lässtunderna är något som nämns av flera av de tillfrågade förskollärarna. De 



38 

 

menar att böckernas budskap kan hjälpa barnen att få förståelse för exempelvis 

vad som är rätt och fel och hur man är en bra kompis. Att värna om sina relationer 

anses enligt Gemzöe (2008) som en feminin egenskap. Gemzöe (2008) beskriver 

hur kvinnor är känslosamma och relationsinriktade och män ses som rationella 

och självständiga utifrån ett västerländskt tänkande. I likhet med detta beskriver 

Kåreland (2005) hur forskare lyfter fram att det är feminint kodat beteende att ta 

hand om sina relationer. Samhällets konstruktion av könen gör att flickor tar den 

personliga relationen till andra på större allvar än pojkar som anses vara rädda att 

överskrida gällande könsnormer (Kåreland, 2005). Förskollärarna lyfte även fram 

lässituationerna som mysiga stunder för både vuxna och barn. Det är en mysig och 

lugn stund som vi tolkar som ett tillfälle där omhändertagande och omsorg står i 

fokus. Gemzöe (2008) beskriver hur känsla är feminint kodat, vilket vi kopplar 

samman med att lässtunden är feminin. Lässtunden ser vi som ett tillfälle av 

närhet för barnen och den som läser, där många känslor kan uppstå. Enligt 

Hirdman (2010) ses kvinnan som omhändertagande och hon anses ansvarig för att 

sköta hemmets arbeten och till att föda barn. Vi ser på förskolan som feminint 

kodad, då förskolemiljön är en slags hemmiljö. Utifrån att kvinnan haft sin roll i 

hemmet ser vi en koppling till att förskolläraryrket har en sådan kvinnlig 

dominans, då förskollärarnas roll till stor del handlar om omsorg för barnen. Att 

det alltid funnits så få män i förskolan ses som ett problem från svensk statlig 

politik, samtidigt som pedagogers kompetens har börjat betonas mer än deras kön 

(Edström, 2010).  

Ett eget intresse för berättelsen eller bilderna underlättar enligt några av 

förskollärarna för att kunna förmedla innehållet på ett intresseväckande sätt för 

barnen. Några av förskollärarna talar om hur berättandet blir bättre om läsaren 

lägger ner känsla i lässituationen. Utifrån man och kvinna som motsatspar, kan 

vår tankevärld ordnas i förhållande till kön (Gemzöe, 2008). Ord som känsla och 

intuition beskriver Gemszöe som kvinnligt kodade ord. Annan forskning menar 

att dessa könsskillnader inte är naturliga, väsentliga eller biologiska utan är 

konstruerade i sociala sammanhang (West & Zimmerman, 1987).  

 

Flera av förskollärarna betonar vikten av att barnbokens innehåll ska vara 

rättvisande fakta, att innehållet ska stämma överrens med hur det ser ut i 

verkligheten. Några av förskollärarna menar att berättelsen ska vara logisk, följa 

en röd tråd och ha en tydlig ordning. Ord som logik och ordning beskriver 

Gemzöe (2008) som manligt kodade.  

 

Enligt flera av de tillfrågade förskollärarna ska barnbokens bilder vara tydliga, 

förklarande och fina. Tydliga och förklarande bilder kan ses som maskulint 

kodade då ordning är ett maskulint kodat ord (Gemzöe, 2008). Det maskulint 

kodade ordet ordning värderas enligt Gemzöe (2008)  högre än det feminint 

kodade motsatsordet till detta som är kaos. Två förskollärare lyfter fram Stina 
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Wirséns böcker i småbarnboksserien Vem? som böcker med barnsliga och 

otydliga bilder och de motiverar hur de inte tycker om dessa. Vi ställer oss frågan 

om boken kan tolkas som kaotisk, då vi tänker att bilderna kan ses som otydliga 

och språket som krångligt att läsa. De flesta förskollärare lyfter däremot fram 

Pettson-böckerna som bra barnböcker med detaljerade bilder. En intressant tanke 

är att förskollärarna lyfter fram detaljerade bilder som något positivt samtidigt 

som vi upplever att för mycket detaljer kan skapa kaos i bilden. Pettson är 

omhändertagande om sina djur och sitt hem, vilket ses som en feminint kodad 

egenskap (Kåreland, 2005; Hirdman, 2010). Kan det vara ett uttryck för att 

förskoleyrket handlar om omhändertagande och att de som arbetar i verksamheten 

uppskattar böcker som Pettson? 

 

Sammanfattning: De flesta tillfrågade förskollärarna tar upp hur man med hjälp 

av barnböcker kan fånga upp konflikter i barngruppen. Kåreland (2005) lyfter 

fram hur den omvårdande egenskapen är feminint kodad. Att lästillfället är en 

lugn och mysig stund ses också som feminint. Barnboken ska enligt flera 

förskollärare innehålla rättvisande fakta. Enligt Gemzöe (2008) kan det ses som 

maskulint kodat då logik och ordning ses som maskulina egenskaper. I likhet med 

detta kan tydliga och förklarande bilder i barnboken ses som maskulint kodade 

och den sortens bilder har flera förskollärare nämnt som önskvärda i böcker för 

barn. Majoriteten av förskollärarna tog upp Pettson-böckerna som bra barnböcker 

med tydliga och detaljerade bilder. Pettson kan ses som en omvårdande och 

omhändertagande person. 
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Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi att diskutera våra resultat. I relation till läroplanen 

diskuterar vi även hur vi kan använda oss av resultaten i vårt kommande yrke.  

Som vi tidigare berättat har vi utgått från våra frågeställningar då vi delat in 

arbetet i teman. I diskussionsdelen har vi valt att använda våra frågeställningar 

som rubriker för att se om vi fått svar på dem samt lägga till en rubrik där vi 

diskuterar utifrån ett genusperspektiv. Efter varje avsnitt redogör vi i en 

sammanfattning om frågeställningen blivit besvarad. I första delen diskuterar vi 

vår metod.  

Metoddiskussion 

I början av metoddelen beskriver vi hur vi valt att göra kvalitativa studier med 

kvalitativa intervjufrågor. Vi kände båda två att det var bra att vi hade en struktur i 

intervjun med öppna huvudfrågor, samtidigt som vi hade följdfrågor som var en 

bra hjälp i vissa tillfällen. Vi beskriver i metoddelen ”Intervjuernas 

genomförande” hur våra olika intervjustilar medförde att vi fick olika långa 

intervjuer. Det blev en skillnad i intervjuerna på så sätt att den som intervjuade 

mer strukturerat efter huvudfrågorna fick fram korta och tydliga svar medan den 

som intervjuade med fler följdfrågor fick längre och mer utförliga svar och fler 

exempel på barnböcker. Såhär i efterhand ser vi inte att något tillvägagångssätt 

var bättre än de andra då vi i det stora hela fick fram samma resultat. Vi tror dock 

att vi fått fram ännu mer om vi hade intervjuat tillsammans eftersom våra 

intervjustilar hade kunnat komplettera varandra. Tanken att intervjua tillsammans 

fanns men anledningen till att vi valde att intervju var för sig var tidbristen. Vi 

visste inte om vi skulle hinna genomföra alla intervjuer tillsammans under dessa 

veckor men såhär i efterhand så tror vi att det hade varit möjligt. En annan aspekt 

som vi hade i åtanke var att den intervjuade kunde ha känt sig i underläge om vi 

varit två som intervjuat. 

I urvalet av intervjupersoner skriver vi att vi tog hänsyn till kön, erfarenhet inom 

förskola samt om de var verksamma i stad eller landsbygd. De intervjupersoner vi 

valde var män och kvinnor som vi var bekanta med sedan tidigare vilket kändes 

bra då det blev ett bekvämt och avslappnad samtal. Vi ser dock inte att deras kön 

eller erfarenhet spelade någon roll för resultatet. Vi kände inte heller att det var 

någon skillnad på intervjuerna då vissa var verksamma i stad och vissa på 

landsbygden. Därför kan vi såhär i efterhand se att det fiktiva namnen på 

förskollärarna inte hade behövt vara manliga och kvinnliga namn utan det hade 

lika gärna kunnat stå exempelvis förskollärare 1. Trots det så valde vi dessa namn 

då vi anser att det blir roligare och lättare läsning. 
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Hur beskriver förskollärare en barnbok? 

Böcker för mindre barn bör enligt några av förskollärarna ha många och tydliga 

bilder samt mindre mängd text jämfört med böcker som riktar sig till större barn. 

De böckerna som riktar sig till lite större barn får enligt några av förskollärarna 

gärna stimulera barnens fantasi. Detta känns som en självklarhet för oss, vi tror att 

små barn tar till sig bättre av bilder än av text. Vi ser därför att barn bör få möta 

böcker med många bilder. Utifrån intervjuerna i vår studie har vi insett att de 

minsta barnen har fullt upp med att lära sig hur saker ser ut och vad benämningen 

på de sakerna är. Fredrik berättar i exemplet om hur man kan bygga ut barnets 

tvåordsmening "Titta boll!" till en hel mening. Då ställer vi oss frågan hur det 

påverkar barnets lärande? Vi tror att man på så vis ger barnen möjlighet till ett 

större ordförråd och förståelse för olika meningsuppbyggnader. Detta är något 

som vi kommer ta med oss i vårt kommande yrke, både vid läsning och vid 

spontana samtal med barn. Även om barnet ännu inte använder sig av all sin 

information så finns kunskapen på lager och får möjlighet att komma till uttryck 

när barnet är redo. Vi ställer oss frågan om ett intresse för läsning i tidig ålder kan  

underlätta skolgången? I skolan ingår läsning i princip i alla ämnen och därför tror 

vi att barnen har nytta av lustfyllda erfarenheter av läsning i förskolan. Detta 

stärks av Kåreland (2005) som beskriver hur pedagogerna i hennes undersökning 

hoppas att litteraturen i förskolan ska förbereda barnen inför skolgången. 

Att böcker som riktar sig till lite större barn bör stimulera barnens fantasi tycker vi 

är klokt då det kan göra att barnen tycker att det är roligt att läsa böcker. Vi ställer 

oss frågan om fantasin kan stimuleras genom att presentera sagan på ett sätt där 

barnen aktivt får delta i handlingen? Ett sätt att presentera barnboken på som vi 

fått ta del av i en kurs som handlade om lek, dans och rörelse var  att bearbeta 

boken utifrån olika pedagogiska aktiviteter. Ett exempel på en pedagogisk 

aktivitet kan vara att "dansa" sagan. Först bör barnboken presenteras och läsas så 

att barnen är bekanta med handlingen och bilderna. Med hjälp av rekvisita som 

exempelvis sjalar i olika storlekar och färger samt musik kan man dansa eller röra 

sig igenom berättelsen. Här kan barnen uppmuntras till att komma med förslag på 

hur de ska röra sig utifrån deras tolkningar av sagan. Vi upplevde detta som ett 

sätt att uttrycka vår känsla av boken med hjälp av våra kroppar, vilket vi tycker 

passar barn i förskoleåldern. Förskolebarn lär mycket med kroppen och därför 

kommer vi använda oss av det arbetssättet i vår kommande yrkesutövning. 

Sammanfattning: Utifrån förskollärarnas synpunkter har vi diskuterat om läsning 

i tidig ålder kan skapa gynnsammare förutsättningar för skolgången. Barnens 

fantasi kan stimuleras genom alternativa presentationer av barnboken och vi tar 

upp ett exempel som visar hur man utifrån en bok kan "dansa" sagan.  

Hur beskriver förskollärare en barnbok? Barnböcker ska innehålla många och 

tydliga bilder samt text på rätt nivå och i lagom mängd beroende på barnets ålder. 

De mindre barnen bör komma i kontakt med böcker med mindre mängd text 
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medan förskollärarna lyfter fram att de större förskolebarnen bör läsa böcker som 

stimulerar deras fantasi. En barnbok beskrivs som en utgångspunkt för att 

stimulera barnens ordförråd och förståelse för meningsbyggnader. Barnboken kan 

presenteras på olika sätt, bland annat genom att låta barnen aktivt delta i 

handlingen.  

Vad anger förskollärarna för skäl till att använda barnboken i 

verksamheten?  

Under detta arbete har vi fått djupare förståelse för att förskollärarna anser att 

lässtunden ska vara en mysig och trygg stund där barnen ska få övas i att 

respektera varandras behov. Det kan gälla allt ifrån att man ska kunna sitta 

bredvid vem som helst, ge varandra utrymme till att uttrycka sig och lyssna på vad 

kompisarna har att berätta. Genom att dela med sig av sina tankar får man en 

förståelse för att människor tänker på olika sätt. Vi anser att det är bra att behandla 

detta i tidig ålder för att barn ska ha respekt och känna empati för andra 

människor. Detta är någonting som vi vill ta med oss i vårt yrkesliv och vi tänker 

uppmuntra barnen till att samspela i olika situationer. Ett exempel kan vara att 

träna på att vänta på sin tur och låta kompisarna få ta plats vid valet av bok till 

lässtunden. Läroplanen tar upp att verksamheten ska syfta till att barnets förmåga 

till empati, omtanke om andra, öppenhet och respekt för skillnader i människors 

uppfattningar om levnadssätt utvecklas. Dessa värden anser vi är viktiga i arbetet 

kring förskolans verksamhet och bör ligga till grund i det dagliga arbetet.  

Då förskollärarna lyfter fram lässtunden som mysig tolkar vi det som att 

lässtunden kan främja relationen mellan barn och vuxna. Wilma beskriver det som 

en stund med det sociala, med närhet och att stunden är kopplad till känslor. Ofta 

är lässituationerna relativt intima, man sitter nära varandra och delger varandra 

sina tankar om det man läser. Vi har under arbetets gång förstått att det krävs 

närvaro från den vuxne vid lässtunden för att barnen ska få känna sig sedda och 

känna att den vuxne tar sig tid att lyssna och finnas till hands för barnet.  

Flera av förskollärarna menar att man kan använda sig av barnböcker för att sända 

ett budskap till barnen. Detta budskap kan utgå ifrån vad barnen är i behov av för 

stunden, till exempel att lära sig hur en bra kompis är.  Vi två är överens om att 

det är bra att kunna ta hjälp av böcker på barns nivå för att styrka vad som är rätt 

och fel och detta är något vi kommer att använda oss av i förskolan då behovet 

finns. Igenkänning i bildernas händelser tror vi kan bidra till att barnen får en 

större förståelse för vilka konsekvenser barnens beteende kan få.  

Sammanfattning: Den mysiga stunden som förskollärarna beskriver diskuteras 

utifrån läroplanen. Genom att samtala kring boken får barnen en förståelse för att 

människor tänker på olika sätt och de får möjlighet att utveckla respekt och 

empati för varandra. Vi diskuterar även vad böckernas innehåll kan förmedla till 

barnen.   
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Vad anger förskollärarna för skäl till att använda barnboken i verksamheten? 

Många av förskollärarna lyfter fram att lässtunden bör vara en lugn och mysig 

stund. Barnböcker kan sända olika budskap utifrån vad barnen har för behov för 

stunden. Denna frågeställning besvaras även i andra delar av diskussionen, där det 

kommer fram att språkstimulans är vissa förskollärares syfte. 

Vad anser förskollärare är viktigt innehåll i en barnbok? 

I början av 1900-talet var naturen, resan och fostran vanliga teman i svenska 

barnböcker (Bergstrand, 1993). Vi tycker att det stämmer någorlunda överens med 

de barnböcker som förskollärarna tagit upp, särskilt natur och fostran kan vi se 

som en röd tråd i flera av böckerna. Flera förskollärare berättar om hur de föredrar 

barnböcker med rättvisande fakta och vi tolkar det som att dessa teman kan vara 

exempel på det.  

 

I bearbetningen av våra intervjuer såg vi att djur är ett återkommande tema i de 

böcker som förskollärarna nämner. Dessa djur är ofta förmänskligade, och lever 

ett vardagsliv som barn kan känna igen sig i. Som Bergstrand (1993) säger så är 

katten det  vanligast förekommande djuret i barnböcker, vilket stämmer överrens 

med våra iakttagelser. Vi ställer oss frågan varför katten är det vanligaste djuret i 

barnböcker då det finns så många olika djur att välja på. Utifrån det faktum att 

hunden som ses som människans bästa vän  och är ett så folkkärt husdjur, tycker 

vi att det är underligt att så få av de barnböcker som nämnts handlar om hundar. 

Katter anses som självständiga djur samtidigt som de fungerar bra som husdjur. 

Vår uppfattning är att katten är ett av få husdjur som kan lämna hemmet och vara 

ute på äventyr i flera dagar utan att man tycker att det är konstigt. Av den 

anledningen tror vi att katter passar bra i barnböcker, då deras självständighet i 

verkliga livet passar in bra i spännande historier i bokform. Hunden tror vi 

däremot inte uppmuntrar till samma äventyr och spänning, då barnen är medvetna 

om att hundar oftast går i koppel och lyder matte och husse. Vår egna uppfattning 

av hunden respektive kattens karaktär är att hunden är snäll och glad medans 

katten är det motsatta, lite oberäknelig, elak och sur. Med den infallsvinkeln är det 

förvånande för oss att katten är så populär i barnlitteraturen. Detta vore intressant 

att undersöka närmare då denna upptäckt gjort oss nyfikna. Ett sätt att arbeta 

vidare med det kan vara att samtala med barnen om innehåll i böcker för att få en 

uppfattning om vad de föredrar och varför. 

 

Vid högläsning av barnböcker får barnen möjlighet att utöka sitt ordförråd och sin 

förståelse för hur orden kan användas och hur meningar skapas. När man läser 

högt för barnen i grupp medför det dock att barnen inte får möjlighet att utveckla 

sin förståelse för hur man läser i texten. Att förstå att texten läses från vänster till 

höger, att varje mening börjar med en stor bokstav och avslutas med en punkt 

anser vi inte främjas genom högläsning. Vi har förstått att det inte räcker med 

endast högläsning för att lära sig språkets uppbyggnad. För att lära barnen dessa 
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"regler" behöver vi även använda oss av andra tillvägagångssätt. Ett intresse kring 

läsning kan ändå uppstå vid dessa tillfällen, vilket gör det till en lärorik stund. 

Beroende på hur sagan förmedlas kan förskolläraren uppnå olika syften med 

lässtunden. När man läser högt för barnen från en bilderbok får de oftast höra ett 

korrekt skriftspråk medan berättandet av en flanosaga blir mer talspråk. I 

läroplanen står det att kunskap kommer till uttryck i olika former och vi anser att 

den variation som finns att förmedla sagor på är lärorika för barnen på olika sätt. 

Vi tolkar det som att barnen bör få höra och uppleva sagor på varierade sätt för att 

se vilken uttrycksform som passar dem bäst. Alla barn lär sig olika, och 

läroplanen belyser hur verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.   

 

Många förskollärare poängterar vikten av att vara flexibel och att kunna läsa med 

inlevelse när man läser för barn. Vi ser dessa två begrepp som viktiga, de är 

snarlika varandra på så sätt att båda är verktyg för att göra boken mer intressant 

för barnen, men vi ser en skillnad som vi tycker är värd att belysa.  

Vi tolkar flexibilitet i läsning som ett sätt att ändra i berättelsens struktur. Man 

kan välja ut det som man själv anser som relevant i texten. Om texten är lång kan 

man välja att endast prata kring bilderna för att behålla barnens uppmärksamhet 

kring boken. Vi undrar om de olika tillvägagångssätten och uppläsningsstilar som 

högläsare har kan påverka barnens intresse för läsning. Mickaela beskriver hennes 

sätt att använda sig av inlevelse i detta sammanhang, och berättar hur hon kan ge 

karaktärerna olika dialekter och hur hon kan ropa ut det som står att det ska ropas. 

Att använda sig av olika röstlägen med inlevelse är något som vi tycker är viktigt 

när man läser för barn, då vi tror att en inlevelsefull berättare kan göra 

sagostunden mer rolig, underhållande och spännande. Då berättelsen fångar 

barnen antar vi att de har lättare att ta till sig av det budskap som boken ger. I vår 

kommande yrkesverksamhet ser vi en stor vinning av att vara flexibel och att 

berätta med inlevelse för barn eftersom vi tror att det gör lässtunden mer lustfylld 

och lärorik.  

Sammanfattning: Ett vanligt innehåll i de böcker som förskollärarna tog upp var 

natur och fostran. Djur är ett vanligt återkommande tema i dessa böcker vilket vi 

diskuterar. Ett sätt att ändra i berättelsens struktur genom att läsa med inlevelse 

och vara flexibel, lyfts fram som ett sätt att styra bokens innehåll. 

Vad anser förskollärare är viktigt innehåll i en barnbok? Böckernas innehåll kan 

enligt flera av förskollärarna utöka barnens ordförråd samt barnens förståelse för 

hur ord kan användas. Flera förskollärare belyser hur innehållet ska bestå av 

rättvisande fakta. Ett annat viktigt innehåll som de flesta förskollärare tog upp var 

bildens betydelse som presenteras i nästa avsnitt. 

Hur beskriver förskollärare bildens betydelse i barnböcker? 

När vi ställde vår första intervjufråga till förskollärarna fick vi fram att de flesta 

anser att bilderna i barnböcker är betydelsefulla. Eftersom vårt syfte med studien 
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är att få kunskap om vad förskollärare har för uppfattningar kring bilder i 

barnböcker utan att ställa frågan rakt ut, blev vi glatt överraskade när det nämndes 

redan i början. I likhet med dem tycker vi att bilderna är betydelsefulla och minst 

lika viktiga som texten. Förskollärarna beskriver hur bilderna i barnböcker ska 

vara tydliga, förklarande och fina. En förskollärare menade att det gärna får vara 

foton och menade att ritade bilder kan vara för otydliga. Vår uppfattning är att 

bilder kan tilltala människor på olika sätt vilket kan leda till att man i samtal kring 

bilderna får en mängd olika synsätt från andra. Det kan ge individen nya insikter 

och nya sätt att se på världen.  

Många förskollärare lyfter fram hur detaljerade bilder kan inbjuda till samtal med 

barnen. Läroplanens strävansmål innebär bland annat att förskolan ska utgå ifrån 

barnens erfarenheter, intresse, behov och åsikter. Genom att fånga upp dessa 

punkter i samtal kring barnböcker anser vi att barnet stimuleras. Vi har själva sett 

att lässituationen kan bli mer givande då man samtalar kring något som barnet är 

intresserat av istället för att läsa klart boken ordagrant. Vi tror att många 

förskollärare "bestämt" att de ska läsa klart boken och inte vill gå ifrån ordningen 

allt för mycket. Vi förstår dem, men vi har under detta arbete fått förståelse för 

hur viktigt det är att vara flexibel i verksamheten. Vi pedagoger är på förskolan 

för barnens skull och bör därför tillgodose barnens behov och önskemål i den mån 

det är möjligt. Det vore intressant att ta reda på om vår hypotes stämmer i 

verkligheten, vilket skulle vara möjligt att genomföra i en intervjustudie eller med 

hjälp av enkäter. 

Sammanfattning: Förskollärarnas synpunkter presenteras liksom våra åsikter om 

att barnbokens bilder är betydelsefulla. Genom att samtala med varandra vid 

lässtunden kan barnen få nya insikter och synsätt. Samtal med förskolläraren kan 

tillgodose barnens behov om förskolläraren fångar upp barnens intressen. 

Hur beskriver förskollärare bildens betydelse i barnböcker? Förskollärarna 

beskriver hur bilderna är betydelsefulla och minst lika viktiga som texten är för 

barnboken. Bilderna får gärna vara tydliga, förklarande och fina, även foton 

nämns som passande i barnböcker. Flera av förskollärarna lyfter fram bilderna 

som bra utgångspunkter för samtal med barnen. 

Genusdiskussion 

Något som är intresseväckande är att alla förskollärare i undersökningen talade 

om barnen som en grupp, de pratade aldrig om barnen som pojkar och flickor. Vi 

är nyfikna på om detta var en tillfällighet eller om förskollärarna medvetet pratar 

om barnen som en grupp individer och inte som en grupp med olika kön. 

Nikolajeva (2004) beskriver flickor som mer emotionella och beroende av vuxna 

än vad pojkar är. Något som vore intressant att ta reda på i framtiden är om 

förskollärarna märkt någon skillnad på vilka barn som uppskattade den mysiga 

lässtunden, för att se om Nikolajevas teori stämmer överens i praktiken. Ett 
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tillvägagångssätt för att få syn på om barn uppskattar lässtunden skulle kunna vara 

att genomföra observationer i förskolan. Vi utgår ifrån att både pojkar och flickor 

uppskattar lässtunderna, vilket vi tycker visar att barnen får samma språkliga 

förutsättningar från tidig ålder. Vi anser att det säger emot de traditionella 

könsuppdelningar som tar sig uttryck i skolan, där flickor anses vara bättre än 

pojkar på att läsa och skriva. Föräldrar och lärare kan ta det som ett misslyckande 

då de inte lyckas motverka de klassiska könsrollerna, men barns könstypiska 

beteende kan bero på att de känner sig bekväma i den rollen (Davies, 2003).Vi 

anser att det är viktigt att tänka på att bemöta barnen utifrån individ och inte 

utifrån kön och detta är någonting som vi hoppas kommer prägla vår yrkesroll.  

I vårt kommande yrke kommer vi att sträva efter att motverka traditionella 

könsroller. Vi tycker att man i förskolan bör uppmuntra barnen till att testa 

könsöverskridande aktiviteter för att erbjuda och visa barnen att man får vara och 

göra som man vill. Barnen bör få testa olika aktiviteter som är både maskulint och 

feminint kodade. Vi ser barnen som individer som kan bli intresserade av både de 

förväntade och de oväntade aktiviteterna. Vi anser inte att vår uppgift är att göra 

pojkar till flickor och flickor till pojkar utan att se till barnet som den individ den 

är. Därför ser vi inte att det är enbart negativt om barnen lever upp till de klassiska 

könsrollerna så länge som de fått testa olika aktiviteter och att det som de föredrar 

att göra är deras eget val. Vi ställer oss frågan om ett obligatorisk deltagande i 

vissa aktiviteter kan leda till att barnen upptäcker nya intressen och därmed 

överskrider de klassiska könsnormerna. Läroplanen beskriver hur flickor och 

pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt kan bero på hur vuxna 

bemöter flickor och pojkar, liksom de krav och förväntningar som ställs på dem. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller samt ge flickor 

och pojkar samma möjlighet att prova och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Vi tänker oss att barnböcker kan vara 

ett bra redskap för att sända budskap till barnen. Budskapen kan exempelvis 

påvisa typiskt feminina och maskulina egenskaper och sysselsättningar som 

vidare kan uppmuntra till samtal och diskussion. 

Att läsa med inlevelse ser vi som ett bra verktyg till att skapa ett intresse för 

lässtunden. Kåreland (2005) beskriver hur man exempelvis kan ge Törnrosas feer 

starkare röster och mera mod för att ge barnen alternativa bilder kring 

könsstereotypa roller. West & Zimmerman (1987) menar att vi vill veta 

könskategorin på dem i vår omgivning, och  vi förutsätter att de andra visar det för 

oss på ett så tydligt sätt som möjligt. Vi ställer oss frågan om dessa författares 

olika synsätt motsäger varandra? Vår tolkning är att Kåreland uppmuntrar till att 

överskrida de stereotypa könsrollerna samtidigt som West & Zimmerman 

beskriver hur samhället vill ha vetskap om vilket kön personen har. Törnrosas 

starkare röst kanske är förvirrande, då det är mer manligt än kvinnligt med stark 

röst. 
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Någonting som vi fastnade för i resultat och analysdelen var att många tog upp 

Pettson som ett exempel på en bra barnbok vilket ger oss anledning att diskutera 

dess popularitet. Vi har också insett hur bilder i böcker kan synliggöra 

könsskillnader i samhället och kommer ha det i åtanke i vårt kommande arbete när 

vi väljer böcker till förskoleverksamheten.  

 

Många av förskollärarna lyfte fram Pettson-böckernas bilder som fina, detaljrika 

och som uppmuntrar till samtal med barnen. Vi har också sett Pettsons popularitet 

i förskoleverksamheten när vi haft praktik och vikarierat. Vi har upptäckt att 

bilderna passar bra till att räkna, till exempel räkna hur många hönor som finns på 

bilden, hur många kossor som finns i tavlorna eller hur många mucklor de kan 

hitta.  Genom att ställa öppna frågor, exempelvis "Vad ser ni på bilden?" får 

barnen möjlighet att styra samtalet i boken dit de vill, vilket vi anser är bra för att 

vi som vuxna ska få en uppfattning om vilken nivå barnet är på. En förskollärare 

kom med en kommentar om detta och menade att lästillfället är en stund av värde 

där man får se barnets lärprocesser, barnets person och personkemi samt ett 

tillfälle där man ger barnen möjlighet att lära sig saker. 

 

Pettson är intressant ur ett genusperspektiv, då vi ser på honom som en 

fadersgestalt till Findus där en kvinnlig förebild saknas. Pettson är stereotypt 

klädd i blå byxor, blårandig skjorta, brun väst och har en kraftig skäggväxt. 

Pettson är snäll och mån om sina djur, vilket vi tolkar som en omhändertagande 

sida. Hirdman (2010) pratar om kvinnan som omhändertagande om hem och barn, 

vilket vi tycker är intressant då Pettson lever upp till den typiskt kvinnliga 

omhändertagande rollen. Männen och merparten av kvinnorna i vår undersökning 

uppgav Pettson-böckerna som bra barnböcker. Förskolläraryrket handlar till stor 

del om omsorg, så  ur den synvinkeln tycker vi inte att det är förvånande att de 

lyfter fram den omsorgstagande "gubben". Vi tycker att det är ett bra exempel på 

att även män får vara omsorgsfulla och får ordna i hemmet. Vi frågar oss om det 

kan vara en anledning till att dessa böcker är så populära i förskolan eftersom det 

är en slags hemmiljö. 

Stina Wirséns Vem?-böcker togs upp som exempel som två av de kvinnliga 

förskollärarna beskrev som konstiga och skumma. Marielle beskrev bilderna som 

barnsliga medan Anette beskrev bilderna som konstiga där man inte ser vad som 

är vad. Efter att vi granskat några av Stina Wirséns Vem?-böcker ställer vi oss 

frågan om  varför de tolkar bilderna som barnsliga. En tanke vi får när vi ser 

bilderna i Vem?-böckerna är att det ser ut som att bilderna är inspirerade av barns 

sätt att rita. Både Marielle och Anette uppgav att barnen gillar böckerna, och det 

tolkar vi som att barnen känner igen sig i bildernas utformning som är på deras 

nivå. Människor vill enligt West & Zimmerman (1987) ha koll på andra 

människors könskategorier, vilket vi i detta sammanhang tolkar som att 

förskollärarnas negativa syn på dessa böcker har att göra med de otydliga 
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figurerna. Figurerna är inte könsstereotypa, det enda som avslöjar deras kön är 

färgerna på nosen. Vi undrar om böcker som dessa, med figurer med otydliga kön, 

kan vara givande att föra in i förskolan eftersom det kan motverka de klassiska 

könsuppfattningarna. Vi tror att det är viktigt att barnböckerna även intresserar 

vuxna för att få engagemang i läsning, men det allra viktigaste är att böckerna 

tilltalar barnen. Barnen kan se andra saker i böckerna som vi vuxna inte tilltalas 

av, och genom att de får ta beslut får de inflytande i verksamheten vilket 

läroplanen och vi tycker är viktigt för barnen. 

 

Sammanfattning: Gemensamt för alla förskollärare var att de talade om barnen i 

förskolan som en grupp, de nämnde aldrig pojkar eller flickor. Utifrån det tolkar 

vi det som att både pojkar och flickor uppskattar lässtunderna och de erbjuds 

samma språkliga förutsättningar via barnböcker. Vi ser gärna att man i förskolan 

strävar efter att motverka de traditionella könsrollerna och uppmuntrar barnen till 

att utvecklas till den individ de själva vill. Vi diskuterar Pettson-böckerna ur ett 

genusperspektiv, och bland annat sett feminint kodade egenskaper hos Pettson 

vilket vi finner intressant. Vi diskuterar även Stina Wirséns Vem?-böcker med 

otydligt könade figurer. 

Vår slutsats utifrån detta arbete är att förskollärare värderar lässtunder i förskolan. 

Alla tillfrågade tog under intervjutillfället upp bildens betydelse för barnboken, 

men det fanns en variation kring deras åsikter kring barnbokens bilder. De flesta 

berättade hur bilderna kan uppmuntra till samtal med barnen. Barnboken ska helst 

ha en röd tråd där bild och text passar ihop. Bokens innehåll får gärna ha ett 

budskap som är riktat till barnen. Språkutveckling och ordförråd kan stimuleras 

vid läsning. Syftet med lästillfället kan vara att barnen ska få tillfälle att varva ner 

och få en mysig stund. 

 

Vi har fått större förståelse för att lästillfället kan vara lärorikt för barnen på 

många olika sätt. Vi ser att man kan jobba efter många av läroplanens strävansmål 

vid läsning då barnböcker kan handla om många olika ämnen. Genom att lyssna 

till sagan, bläddra i boken och titta på bilderna kan ett livslångt intresse för 

läsning uppstå redan hos det lilla barnet. 
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