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Abstrakt 
Engelsk titel: 

Picture books in preschool 

-  A study about how prescchoolteachers talk about picture books and how they may 

contribute in childrens development and learning   
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan talar om 

användandet av bilderböcker och de budskap bild och text förmedlar till barn. Studien 

baseras på frågeställningarna: På vilket sätt anser förskollärare att bilderböcker bidrar 

till barns utveckling och lärande? Hur talar förskollärare om genus och mångfald i 

bilderböcker? Hur anser förskollärare att bilderböcker kan vara ett stöd i relationer i 

barngruppen? Den kvalitativa metod som användes för att besvara frågeställningarna 

bestod av enskilda intervjuer med sex förskollärare från tre kommunala förskolor. 

Resultatet visade att förskollärarna är väl medvetna om bilderböckers språkfrämjande 

funktion. Bilderböcker används dagligen i verksamheten, både individuellt och i grupp. 

I studien konstaterades det att förskollärarna har en stor bidragande roll gällande 

bilderböcker och barns möjlighet till utökat ordförråd och ordförståelse. Studien visade 

även förskollärarnas medvetenhet kring bilderböcker och de budskap de förmedlar. 

Ämnen som utanförskap, konflikter, genus och mångfald visade sig i resultatet vara 

viktiga ämnen att begrunda vid användandet av bilderböcker i förskolans verksamhet. 

Samtliga förskollärare i studien poängterade vikten av en variation av bilderböcker och 

dess innehåll. Detta för att möjliggöra för alla barn att identifiera sig med karaktärerna 

och därmed känna en tillhörighet.  Studiens övergripande resultat visade att samspel är 

centralt vid användandet av bilderböcker, både mellan förskollärare och barn samt 

mellan barn och barn. Samspelet konstaterades var det som huvudsakligen bidrar till 

barns utveckling och lärande vid användandet av bilderböcker i förskolans verksamhet.  
 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
 

Bilderböcker är vanligt förekommande i förskolans verksamhet och finns tillgängliga 

under hela dagen. Böckerna används både enligt pedagogens planering och utifrån 

barnens egna initiativ. Under en valbar kurs där ämnena bild och drama interagerade 

med varandra fick vi möjlighet att analysera bilderböcker och deras olika budskap. Vi 

fick då en insikt i vikten av att reflektera över vilka budskap som förmedlas i 

bilderböcker utöver den språkutvecklande funktionen. Under analyserandet av 

bilderböcker framkom det bland annat mönster på hur flickor och pojkar ofta tilldelas 

olika egenskaper, brist på representation av etnicitet samt brist på hur olika 

familjekonstellationer kan se ut.  Även om dessa böcker är vanligt förekommande finns 

det böcker som motverkar stereotypa könsroller, som representerar olika etniska 

grupper och som visar på hur olika levnadsförhållanden kan se ut. Eftersom våra 

tidigare erfarenheter pekade på att bilderböcker ofta endast används som 

språkfrämjande aktivitet samt som underhållning väcktes nyfikenheten kring om 

pedagoger i förskolan reflekterar över vilka böcker som finns tillgängliga i 

verksamheten och vad de signalerar till barnen. Enligt Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta 

hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

(2016:8). Förskolan ska även bidra till att barn utvecklar förståelse för att alla 

människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. (2016:8). Bilderböcker kan därmed ses som ett stöd i 

förskollärares arbete kring värdegrundsfrågor och ha stor betydelse för barns tillägnelse 

av normer och värden.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan talar om 

användandet av bilderböcker.  

 

 

 På vilket sätt anser förskollärare att bilderböcker bidrar till barns utveckling och 

lärande? 

 Hur talar förskollärare om genus och mångfald i bilderböcker? 

 Hur anser förskollärare att bilderböcker kan vara ett stöd i relationer i 

barngruppen? 
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3 Teorianknytning  

 
Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet där lärande anses ske i samspel med 

andra människor. Bilderböcker har en betydande roll i förskolan där barns utveckling 

och lärande står i centrum. Barn utforskar bilderböcker själva men framförallt i samspel 

med andra barn och vuxna där högläsning och återberättande är vanligt förekommande. 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan talar om bilderböcker och 

därmed synliggöra vilket lärande som sker i samspelet kring bilderböcker.   

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

 
Säljö (2000) redogör för det sociokulturella perspektivets tankar kring lärande. Lärande 

kan ses som en del av en mänsklig verksamhet då samtal, handlingar och händelser kan 

bidra till kunskap som kan användas i framtida situationer. Språket har en betydande 

roll i det sociokulturella perspektivet. Genom språket har människan en enastående 

fallenhet att kunna dela erfarenheter med andra människor. Det mänskliga språket är 

därmed en alldeles särskild del för att skapa och kommunicera kunskap. I ett 

sociokulturellt perspektiv har benämningarna redskap eller verktyg en stor betydelse. 

Med redskap eller verktyg menas att både de språkliga och fysiska resurser som vi har 

till förfogande används när människan ska förstå sin omvärld och agera i den. Säljö 

(2015) poängterar att samspel är centralt inom det sociokulturella perspektivet och att 

det är i samspel med omvärlden lärande möjliggörs för människan. I kommunikation 

med omvärlden, verbal och icke verbal, tillägnar sig människan förmågan att ta andras 

människors perspektiv. Vidare menar författaren att inom det sociokulturella 

perspektivet ses barnet som en utforskare i samspel med världen och utforskandet sker i 

sammanhang som gradvis blir allt mer komplexa. Det är i samspelet som människan 

utvecklas och skapar sig en egen identitet och därmed formas till en sociokulturell 

varelse. 

 

Säljö (2000) hävdar att de olika resurser som används hos individen, i socialt samspel 

och i den materiella världen kan sättas in i begreppet kultur. I kulturen finns alla de 

fysiska redskap som samspelar med varandra. I kulturen utvecklas också artefakter. 

Människan kan väva in sina idéer och kunskaper i en artefakt som sedan kan användas 

som ett verktyg i vardagen. Vidare poängterar författaren att de redskap som finns 

omkring oss i stor utsträckning är skapat av människor. Säljö (2000) menar således att 

tänkandet hos människan används i sociala sammanhang med hjälp av artefakter. När 

ett barn lär sig ett språk lär det sig att skapa kontakt med sin omgivning med hjälp av 

språkliga resurser. För att kunna bli en sociokulturell varelse menar författaren att det är 

betydelsefullt att lära sig att kommunicera med sin omgivning. 

 

Säljö (2000) beskriver böcker och dess innehåll i form av främst text men även bilder 

och hur det påverkar människor. Böcker ses inom det sociokulturella perspektivet som 

artefakter som genom sitt språk kommunicerar med människor och möjliggör för en 

utveckling, intellektuellt, emotionellt, personligt och socialt. Människan kan, 

individuellt och i grupp, utvidga sitt perspektiv genom böcker. Nya referensramar 

formas där nya sätt att tänka och handla skapas utifrån de budskap böckerna förmedlar.  
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4 Tidigare forskning  
 

Tidigare forskning har bedrivits kring bilderböcker i förskolan. Nedan följer en 

definition av bilderboken som begrepp samt lyfts ett urval av det som anses relevant för 

den aktuella studien.  

 

4.1 Definition av bilderboken 

 
Studien undersöker hur förskollärare talar om bilderböcker i förskolans verksamhet. 

Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) ska förskolan sträva efter att varje 

barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda 

sig av, tolka och samtala om dessa. (2016:10). Genom användandet av bilderböcker i 

förskolan möjliggör det för pedagoger att utveckla barns intresse och kunskap kring 

både text och bild. Begreppet bilderbok återfinns löpande i studien och innefattar en bok 

där text och bild samspelar med varandra. Nedan följer en närmare beskrivning av 

begreppet bilderbok vilket även förklarar hur studien förhåller sig till begreppet.   

 

Rhedin (1992) menar att bilderboken är en bokform där historien berättas med hjälp av 

både text och bild. Bilderboken bör därmed ha minst en illustration per uppslag. Det 

som förväntas i en bilderbok är att text och bild hänger ihop och bildar en helhet. 

Nikolajeva (2000) professor i barnlitteratur, beskriver bilderboken som kommunikativ 

på två olika vis, dels innefattas den verbala delen men också den visuella. Enligt 

författaren definieras en bilderbok genom att bild och ord är lika viktiga. 

 

4.2 Bilderböcker som språkfrämjande verktyg 
 

Liberg (2010) beskriver vikten av att i förskolan arbeta med böcker för att stödja barns 

språkutveckling. Både högläsning och samtal kring böcker anses bidra till ett utvecklat 

språk hos barn. Även Svensson (2010) betonar vikten av böcker i förskolan för att barn 

ska utveckla ett intresse för samt förstå skriftspråkets relation till det talade språket.  

 

Edwards (2008) anser att boken hos barn är till stor nytta för utvecklad språkutveckling. 

Författaren menar att det krävs mer än vardagliga konversationer för att öka barnets 

ordförråd. Barnen bör få utforska sitt språk tillsammans med en vuxen och sätta ord på 

saker och görande. Bilderböcker som är anpassade för de lite äldre barnen ger dem nya 

tankar att sätta ord på. Edwards (2008) menar att bilderboken bjuder in barnen till 

samtal. Då pedagoger tar sig tid till att läsa och kommunicera kring innehållet i böcker 

får barnen möjlighet till att utöka sitt ordförråd samtidigt som de får läsvana. Detta 

poängterar även Norling (2015) som menar att läsning tillsammans med en pedagog 

eller andra kamrater kan utmana barn på deras resa till språkförståelse och ökat 

ordförråd. Författaren beskriver även att det är betydelsefullt för barns språkförståelse 

att den vuxne ställer frågor och ger barnet möjlighet att beskriva innehållet av bilderna i 

boken.   

  



 

7 

 

 

4.3 Bilderböcker som stöd i relationer i barngruppen  
 

Lowe (2009) beskriver bilderböcker och den påverkan de kan ha på barn. I en allt mer 

svårbegriplig värld där barn dagligen kan möta våld, otrygga familjeförhållanden och 

stress menar författaren att bilderböcker kan vara vägen till hur barn kan försöka skapa 

förståelse av allt som sker runtomkring dem. Bilderböcker kan även visa på andra 

människor som upplever samma förhållanden som dem och därmed skapa en känsla av 

tillhörighet och att det finns fler människor som upplever liknande situationer.  Ämnen 

som skilsmässa, död och mobbning kan vara svåra ämnen att prata om samt hantera, 

både för barn och vuxna. Lowe (2009) menar att böcker kan fungera som ett verktyg 

som gör det lättare för oss att prata om svåra ämnen. Böckernas innehåll och budskap 

signalerar att vi kan prata om allt och att det är acceptabelt att prata om det vi känner 

och tänker. Vidare poängterar författaren att det är vårt ansvar som vuxna och lärare att 

ge barnen de verktyg de behöver för att kunna prata om samt hantera svåra ämnen i 

livet. Det är upp till oss att använda och läsa böcker som kan vara aktuella och viktiga i 

barngruppen. Att läsa böcker om ämnen som inte direkt berör barngruppen kan ändå 

skapa en förståelse hos barn för andra människor och deras livssituation och därmed 

utveckla empati för dessa.  

 

Mobbning är ett återkommande problem inom många olika områden, både bland vuxna 

och bland barn. Redan så tidigt som i förskolan kan barn uppleva mobbning. Esch 

(2008) beskriver hur vi redan från ett tidigt stadium i livet behöver lära oss strategier 

och få stöd i att hantera mobbning. Författaren anser att i arbetet med de yngre barnen 

kan bilderböcker fungera som ett material där barnen får syn på olika situationer och hur 

det känns för offer och förövare. Bilderböcker kan med olika figurer, till exempel i form 

av djur, gestalta situationer där mobbning förekommer. Esch (2008) menar att 

bilderböcker kan lära barnen om rätt och fel, om vikten av att värna om varandra vid 

argumentationer etc. Bilderböcker kan även visa vikten av att kommunicera verbalt vid 

konflikter och hur våld inte är acceptabelt att ta till. Barn kan knyta an till karaktärerna 

och deras känslor i böckerna och på så sätt utveckla självförtroende, empati och insikt 

kring situationer som innefattar mobbning.  

 

4.4 Bilderböcker i förskolans verksamhet 
 

Simonsson (2004) fick i sin studie om bilderböcker i förskolan syn på att bilderböcker 

används på en mängd olika sätt i verksamheten.  Dels används bilderböcker som en 

planerad aktivitet där pedagoger dagligen läser för barnen och samtalar kring böckernas 

innehåll. I urvalet av böcker har pedagogerna valt bort böcker som anses vara 

skrämmande och oroande för barnen.  Författaren såg också att bilderböcker används på 

barnens egna initiativ, antingen läser barnen ensamma eller tillsammans med en kamrat. 

Barnens bokstunder liknar de vuxenledda boksituationerna. Även Norling (2015) 

redogör för böckers betydelse i förskolans verksamhet. Böcker har olika funktioner, 

barnen får möjlighet att utforska dem genom att bläddra, peka, låtsasläsa och 

kommunicera innehållet tillsammans med kamrater. Simonsson (2004) har undersökt 

samspelet som sker mellan barnen under läsning. När barnen sitter tillsammans och 

tittar i böckerna pågår det samtal mellan dem. Samtidigt som de läser böckerna lär sig 

barnen en slags turordning kring vem som ska hålla i boken under läsningen. 
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Edwards (2008) poängterar att barnlitteraturen används till att stötta barns 

känslomässiga och sociala utveckling. Genom att välja ut böcker efter innehåll kan 

pedagoger tillsammans med barnen samtala om känslor, empati och konflikthantering. 

Böckernas innehåll kan bidra till att samtal med barnen uppstår och det blir lättare för 

barnen att relatera innehållet till sina egna erfarenheter. Författaren anser att förskolan 

kan stimulera barnens intresse kring böcker genom att ha böckerna synliga för barnen 

på förskolan. Eriksson (2014) har i sin studie observerat vad förskolans temainriktade 

arbetssätt kan erbjuda barnen utifrån de förutsättningar som finns. På den aktuella 

förskolan användes böcker som redskap för att arbeta med värdegrunden. Böckerna 

hade valts ut av förskolechefen till alla förskolor i området och användes under en 

längre tid. Böckerna handlade om olika känslor såsom glädje, ilska, utanförskap, 

trygghet och vänskap. Eriksson (2014) beskriver att pedagogerna arbetade med en 

känsla i taget och efter varje avslutad bok diskuterades innehållet med barngruppen. 

Fast (2011) hävdar att bilderböcker är unika för små barn eftersom de får möjlighet att 

undersöka den visuella delen av läsning. När bilderböcker väljs ut till barn bör den 

vuxna ha i åtanke att såväl bilderna som innehållet är relevant. För att stimulera och 

väcka barns nyfikenhet kring läsning i förskolan bör pedagoger dels möjliggöra en rik 

textmiljö samt en inbjudande läshörna. 

 

4.5 Genusmönster i bilderböcker 
 

Tidigare forskning visar även på andra aspekter som är av betydelse vid användandet av 

bilderböcker. Ett återkommande ämne inom forskning av bilderböcker är genus. 

Trepanier-Street och Romatowski (1999) beskriver hur bilderböcker kan ha en stor 

påverkan på barn och hur de ser på genus. Bilderböcker kan fungera som ett verktyg för 

att motverka könsstereotypa roller och visa barn att det inte finns några begränsningar 

utifrån kön kring vilka val de kan göra samt intressen eller förmågor de har. 

Bilderböcker kan utmana stereotypa könsroller och vidga barns sätt att se på människor. 

Genom att regelbundet läsa bilderböcker som visar att män och kvinnor kan utföra 

samma yrken kunde Trepanier-Street och Romatowski (1999) se en skillnad i barns 

uppfattning. Studien visar att barns utveckling och uppfattning kring genus påverkas av 

bland annat de böcker de har tillgång till i förskolan. Genom att regelbundet läsa och 

diskutera bilderböcker som visar att både män och kvinnor kan inneha yrken som pilot, 

frisör, mekaniker, kock, sjuksköterska, brandman etcetera. fick barnen en bredare 

uppfattning om människors möjligheter inom olika yrken. Barnen fick även en 

förändrad syn på kvinnor och mäns möjligheter i allmänhet, utöver yrken. Författarna 

kom fram till att bilderböckers påverkan på barn i förskolan är mycket viktig att ta i 

beaktning då det kan ha stor betydelse för hur de ser på andra människor samt på sina 

egna möjligheter i livet. 

 

Nikolajeva (2000) beskriver olika personskildringar i bilderböcker. De mänskliga 

egenskaperna en karaktär har i bilderboken beskrivs bäst i ord medan den yttre 

beskrivningen är lättare att illustrera. Författaren menar att läsaren via bilderna ofta kan 

avläsa om det är en pojke eller flicka men inte namn och bestämd ålder. Att avläsa om 

karaktären föreställer pojke eller flicka är relativt lätt eftersom det finns visuella 

stereotyper på hur de brukar framställas. Exempelvis brukar pojkar få kort hår och 

byxor medan flickor får långt hår och klänning. Nikolajeva (2011) kunde se att i böcker 

som anses vara könsstereotypa framställs flickor och pojkar olika utifrån vad samhällets 

normer förväntar sig av dem. Flickor framställs ofta som snälla och väluppfostrade och 



 

9 

 

pojkar som busiga och äventyrliga. Ett antal bilderböcker analyserades och författaren 

kom fram till att det finns en variation där vissa böcker utmanar traditionella 

könsmönster.  

 

4.6 Mångfald i bilderböcker 
 

Asplund, Carlsson och Lunneblad (2013) analyserar en serie bilderböcker som riktar sig 

till förskolebarn, där förorten illustreras. Författarna menar att barn med 

invandrarbakgrund, det vill säga att barnet eller föräldern är födda i annat land, på 

senare tid har fått komma in i barnlitteraturen i Sverige. Vidare anser författarna att det 

är ovanligt att frågor om mångkultur får utrymme i forskning om barnlitteratur. 

Bilderböckers innehåll påverkas av vilket perspektiv författaren har när människor, 

händelser och platser framställs. I studien diskuteras det på vilket sätt förorten framställs 

i bilderböckerna. Frågan ställs huruvida förorten i illustrationerna framställs som positiv 

eller negativ. Dels framställs förorten som en plats där olikheter möts och nya 

vänskaper uppstår och dels framställs förorten även som en bråkig och skräpig miljö. 

Asplund m.fl. (2013) betonar vikten av att pedagoger i förskolan bör diskutera och 

kontrollera vilka böcker som förs in på förskolan samt vilka budskap böckerna 

förmedlar. Skulle böcker om exempelvis förorten används i förskolan för att barnen ska 

kunna identifiera sig gäller det att boken är granskad av personal. Risken kan vara att 

barnen känner utanförskap om deras närmiljö är framställd på ett sätt där karaktärerna 

framstår som mindre värda. 

Förskola och skola har ett viktigt uppdrag gällande arbetet med mångfald. Brinson 

(2012) anser att pedagoger i förskolan har ett ansvar att välkomna och belysa 

mångfalden av barn och familjer i den multikulturella värld vi lever i. Böcker kan här ha 

en betydande roll enligt Brinson (2012) då de används dagligen i förskolans och skolans 

verksamhet och bör då representera den mångfald av människor som finns i världen. 

Alla barn behöver få känna sig representerade i den litteratur de tar del av för att på så 

sätt kunna identifiera sig med andra och skapa sig en positiv bild av sig själva. 

Författaren menar att det även bör finnas böcker som öppnar upp för barn att få en 

inblick i andra människors kultur, för att på så sätt utveckla sina kunskaper och empati 

för andra människor. Studien visade att det finns en stor brist på böcker i förskola och 

skola som representerar olika etniciteter. Detta beror bland annat på att det finns en brist 

på dessa böcker ute i handeln då det inte skrivs lika många böcker med mångkulturellt 

perspektiv vilket så klart är svårt för pedagoger att påverka. Det beror dock även 

på bristen hos pedagogerna och deras förmåga att identifiera mångkulturella böcker 

samt därmed förse förskola och skola med dessa, och där finns det utrymme för 

pedagoger att påverka och förändra. Vidare menar författaren att pedagoger behöver 

skaffa sig kunskap kring detta för att utveckla sin roll yrkesroll men även för att kunna 

förmedla kunskapen vidare till barn och vårdnadshavare. 
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5 Metod 
 

Nedan följer en redogörelse för den metod som användes vid insamling av data. 

Därefter följer även en beskrivning av urval, genomförande, databearbetning samt de 

etiska ställningstaganden som gjorts. 

 
5.1 Val av metod 
 

Det självständiga arbetet genomfördes genom en kvalitativ studie. Enligt Denscombe 

(2016) utgörs kvalitativ data av ord, talade och skrivna. Vanligt inom kvalitativa studier 

är att samla in data genom intervjuer. Intervju sågs som en lämplig metod för insamling 

av data i denna studie då intervjun kan ge möjlighet att få svar på hur pedagoger talar 

om bilderböcker. Denscombe (2016) beskriver intervju som en metod att få svar på vad 

människor säger och tror att de gör. Genom intervju kan åsikter och erfarenheter 

beskrivas och förklaras djupare.  

 

 

5.2 Undersökningsinstrument 
 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide där tre öppna frågor formulerades, se 

bilaga 1. Dessa utformades för att kunna ge svar på syftet med studien. För att 

ytterligare närma sig förskollärares perspektiv på bilderböcker samt hur de talar om dem 

valdes två stycken bilderböcker ut att diskutera kring under intervjun. Utifrån dessa 

bilderböcker formulerades ytterligare frågor till förskolläraren att svara på, se bilaga 1. 

Bilderböckerna som valdes ut till intervjun har under tidigare kurs Bild och drama 

analyserats utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv. De utvalda böckerna bryter mot 

rådande normer i samhället gällande genus. Böckerna lyfter även utanförskap och 

väcker tankar kring förhållningssätt gentemot det främmande.  

 

Titeln på den första bilderboken i studien är Lukas och hans rosa skolväska skriven av 

Taboni Misérazzi (2011). Boken handlar om Lukas som älskar färgen rosa och som har 

fått en ny, rosa skolväska som han är mycket stolt över. I skolan möts han dock av 

klasskompisar som skrattar och viskar bakom hans rygg. 

 

Titeln på den andra bilderboken i studien är Hugo, elak, blodtörstig och jättefarlig? 

skriven av Nilsson (2013). Boken handlar om krokodilen Hugo vars högsta önskan är 

att skaffa sig kompisar. Det visar sig dock vara svårt då djuren i skogen aldrig har sett 

något så läskigt som en krokodil.  

 

5.3 Urval 
 

Intervjuerna i studien utfördes på tre olika kommunala förskolor där sammanlagt sex 

stycken kvinnliga förskollärare intervjuades. Förskollärarna fick information och 

tillfrågades om medverkan i studien via utskickat missivbrev, se bilaga 2.  Antalet 

förskollärare grundade sig i den tid som fanns till förfogande för studien. Ljudfilerna 

resulterade i tre timmars material vilket transkriberades och kategoriserades. Storleken 

på studien är så pass begränsad att den inte resulterar i någon generaliserbarhet. Urvalet 
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av förskollärare bestod av en variation av yrkeserfarenhet, från sju månader upp till 30 

års erfarenhet: 

 

 Anna 26 år, förskollärare med sju månaders erfarenhet. Verksam i barngrupp 

med treåringar.  

 Berit 37 år, förskollärare med tio års erfarenhet. Verksam i barngrupp med ett- 

till treåringar. 

 Cecilia 59 år, förskollärare med trettio års erfarenhet. Verksam i barngrupp med 

ett- till treåringar.  

 Diana 42 år, förskollärare med tio års erfarenhet. Verksam i barngrupp med ett- 

till tvååringar  

 Erika 35 år, förskollärare med femton års erfarenhet. Verksam i barngrupp med 

femåringar. 

 Fanny 41 år, förskollärare med tio års erfarenhet. Verksam i barngrupp med 

fyra- till femåringar. 

 

5.4 Genomförande  
 

Insamlingen av data skedde i form av en personlig intervju där en informant i taget 

närvarade. Enligt Denscombe (2016) ger den personliga intervjun en tydlig bild av vad 

informanten tycker och det underlättar även för intervjuaren att kontrollera situationen 

samt leda intervjun vidare genom frågorna. En annan fördel som Denscombe (2016) tar 

upp är bearbetningen av data. Med endast en informant åt gången underlättas 

transkriberingen då det är tydligt när en person i taget pratar. Intervjun hade en 

semistrukturerad utformning vilket Denscombe (2016) menar kräver en flexibilitet hos 

intervjuaren. Frågor som ska ställas och ämnen som ska behandlas är sen tidigare 

bestämt men intervjuaren ger informanten möjlighet att utveckla sina svar och tankar. 

Den semistrukturerade intervjun ger även möjlighet för intervjuaren att ställa spontana 

följdfrågor utefter vilka tankar informanten berättar om.  

 

Intervjuerna ägde rum i avskilda rum på respektive förskola. Först ställdes frågor om 

bilderböcker i allmänhet och därefter fick förskolläraren reflektera kring de böcker som 

valts ut. Under intervjun användes ljudupptagning samt fältanteckningar. Arbetet 

delades upp på så sätt att en var ansvarig för att ställa intervjufrågor och den andre förde 

fältanteckningar. Den som förde anteckningar placerade sig lite åt sidan, detta för att 

skapa en så trygg miljö som möjligt för informanten. På så sätt undviks en känsla av att 

informanten är i underläge då denne är ensam att svara på frågor. Den som ställde 

intervjufrågorna ansvarade även för att ljudupptagning skedde. Denscombe (2016) 

beskriver ljudupptagning som näst intill nödvändig då det är mycket svårt att förlita sig 

på minnet vid intervjuer. Ljudupptagning ger en permanent data och möjliggör för 

intervjuaren att vid upprepade tillfällen åter lyssna på det informanten berättar om. 

Viktigt att ta hänsyn till är att ljudupptagning till en början kan hämma informanten. 

Därför bör intervjuaren visa hänsyn mot informanten och genom ett professionellt 

agerande skapa en bekväm atmosfär kring situationen. Denscombe (2016) anser att 

fältanteckningar kan fungera som ett bra komplement till ljudupptagning då 

anteckningar kan beskriva den icke verbala kommunikationen som inte synliggörs vid 

ljudupptagning. Fältanteckningar möjliggör även för intervjuaren att utveckla sina 

frågor under intervjun med stöd av sina anteckningar av det som tidigare sagts.  

 

Denscombe (2016) beskriver fördelarna med intervju som metod då datan kommer från 

en direkt källa samt att åsikter och tankar kan utvecklas. Den semistrukturerade 
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intervjun ger även möjlighet för intervjun att utvecklas och ge mer data till studien. 

Nackdelar är att datan baseras på vad människor säger att de gör. Det innebär inte att det 

alltid stämmer med vad de faktiskt gör. Det självständiga arbetet kan här påverkas av att 

förskollärarna vill inge en professionell och så bra bild som möjligt av sitt arbete samt 

verksamheten och därmed påverka realiteten i de svar de ger.  

 

5.5 Databearbetning 
 

Datan i form av ljudfiler transkriberades och för att det skulle vara möjligt att urskilja 

olika mönster skedde en kategorisering. Kategorier som framkom var språkutveckling, 

bilderböcker och det sociala samspelet, genusmönster i bilderböcker, bilderböcker i 

förskolans verksamhet och mångfald i bilderböcker. Fältanteckningarna användes som 

ytterligare ett stöd under kategoriseringen.   

 

5.6 Etikdiskussion 
 

Studien tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. De 

forskningsetiska principernas huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som 

berörs ska få veta syftet med studien. Samtyckeskravet ställer krav på den som utför 

studien att tydligt informera deltagarna om att de bestämmer villkoren för deltagandet, 

till exempel hur länge de vill delta eller om de vill avbryta helt. Deltagande samt 

eventuella avbrott ska kunna ske utan några negativa följder eller påtryckningar från de 

som utför studien. Konfidentialitetskravet innebär att deltagandet sker anonymt samt att 

inga personuppgifter ska gå att röja. All dokumentation ska ske på så sätt att inga 

utomstående kan identifiera de deltagande. Nyttjandekravet innebär att den data som 

samlas in endast får användas i studiens syfte. Uppgifter får inte lämnas ut eller 

användas i andra sammanhang.  

 

I studien informerades förskollärarna i det mail som skickades ut med förfrågan om 

deltagande att deras deltagande var frivilligt, att de fick avbryta när de ville samt att de 

skulle vara anonyma. Vid tillfället för intervjun informerades deltagarna mer ingående 

om studiens syfte, dess utformning samt vart studien publiceras. Samtyckeskravet 

förtydligades även det då deltagarna ännu en gång uppmärksammades på sina 

rättigheter att avbryta när de ville. Konfidentialitetskravet togs hänsyn till i form av att 

alla deltagare hölls anonyma genom fiktiva namn. Även nyttjandekravet togs i 

beaktning och informanterna informerades om att datan som samlades in endast 

användes i studiens syfte.  
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6 Resultat och analys 
 

Nedan redovisas resultatet utifrån studiens syfte, hur talar pedagoger i förskolan om 

bilderböcker? Resultatet redovisas utifrån de olika kategorier som upptäckts under 

bearbetningen av den insamlade empirin. I resultatet finns hänvisningar till bilagor där 

bilder ur bilderböckerna synliggörs, detta för att tydliggöra hur bilderna som 

förskollärarna talar om faktiskt ser ut och därmed möjliggöra en djupare förståelse av 

resultatet. 

 

6.1 Bilderböcker som stöd i barns språkutveckling 
 

Det första som samtliga förskollärare i studien nämner är bilderböcker och deras 

språkutvecklande funktion. De beskriver hur bilderböcker bidrar till ett ökat ordförråd 

samt en vidare ordförståelse. Bilderböcker är en del av den vardagliga verksamhet och 

de finns tillgängliga för barnen att själva undersöka och bläddra i samt att de används 

vid högläsning tillsammans med pedagoger. Vid högläsning diskuterar de böckerna 

tillsammans och barnen får själva sätta ord på vad som sker på bilderna. Förskollärarna 

anser att barnen genom “bokprat” tillägnar sig större språkförståelse än när de endast får 

sitta tysta och lyssna på en berättelse. Under “bokpratet” får barnen även möjlighet att ta 

del av varandras perspektiv och varandras ordförråd. Erika berättar närmare om hur hon 

ser på bilderböcker och deras betydelse för språket:  

 
Det är en väldigt stor tillgång just för barnens språk. Vi jobbar ju dagligen med böcker för att 

stimulera språkutvecklingen. Dels att barnen själva får titta i dem men även att få en berättelse 

berättad för sig för att få en utvecklad ordförståelse och ja, få ett berikat språk.  

Studien visar att alla deltagande förskollärare är medvetna om den funktion 

bilderböcker fyller för barns språkutveckling och att bilderböcker är en självklar del i 

förskolans verksamhet. Att samlas kring bilderböcker beskrivs som en mysig men viktig 

stund för barnen där barnens intresse är av stor vikt för att de inte ska tappa fokus. 

Förskollärarna poängterar att det krävs en medvetenhet kring böckerna de väljer ut 

gällande svårighetsgrad i språket, längd på text och bok samt huruvida innehållet i 

boken kan vara av intresse för barngruppen.  

6.1.1 Bilderböckers utformning 
 

När förskollärarna studerar de bilderböcker vi valt beskriver de alla bilderna och deras 

förmåga att påverka barn. De anser att bilder som är färgglada och tydliga tilltalar barn. 

Bilderna bör även berätta något i sig, utan texten. När de själva väljer ut bilderböcker 

reflekterar de till exempel kring hur stora bilderna är och hur de samspelar med texten 

samt om längden på boken är lämplig för barnens ålder. Anna berättar om sin syn på 

bilderböckers utformning: 

 
Så jag tänker mycket på själva historien vad barnen är intresserade av, hur lätt eller svårläst den 

är och om bilderna stimulerar barnen. Det ska vara fina bilder, mycket färger, bilderna ska säga 

något. 

Förskollärarna beskriver hur bilderböcker med tydliga, färgglada bilder ofta blir 

populära hos barnen. En aspekt som Cecilia lyfter är barns möjlighet att identifiera sig 

med karaktärerna i boken. Cecilia menar att bilderna bör vara illustrerade på så sätt att 
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barnen kan känna igen sig i ansiktsuttryck eller om bilderna till exempel ska föreställa 

barn. Boken om Hugo - elak, blodtörstig och jättefarlig tror Cecilia är svårare för 

barnen att ta till sig känslomässigt då djuren inte lika tydligt visar genom ansiktsuttryck 

hur de känner. I boken Lukas och hans rosa skolväska uppfattar dock Cecilia att barnen 

kan identifiera sig med bilderna då de tydligt visar ansiktsuttryck och situationer som 

kan utspela sig bland barnen.  

 

Diana beskriver även hur bilderböcker lär de äldre barnen att berätta en saga eller 

berätta något i allmänhet samt hur bilderböcker är uppbyggda med en början, mitten och 

slut.  

 
Att man också får det här då du liksom lär dig hur berättar man en saga eller hur berättar man 

överlag när man har en början, man har en handling och det blir ett slut. 

Diana anser att det är en viktig kunskap för barnen för att de själva ska kunna uttrycka 

sig och berätta sagor eller händelser för andra.  

 

6.2 Bilderböcker och det sociala samspelet i barngruppen 
 

Samtliga förskollärare i studien lyfter värdegrunden i förskolan och hur den bör spegla 

sig i de bilderböcker som figurerar i förskolans verksamhet.  

 

6.2.1 Relationer i barngruppen 
 

Förskollärarna reagerar alla på bilderna i böckerna de får studera. Särskilt fokus läggs 

på Lukas och hans rosa skolväska. I boken anser de att det tydligt framgår att Lukas är 

utanför och att de andra barnen medvetet fryser ut honom på grund av hans rosa 

skolväska. Förskollärarna tror att många barn, särskilt de äldre kan relatera till dessa 

bilder. Bland annat beskriver de att barn vet vad som är rätt och fel samt hur man är en 

bra kompis och att barn därmed troligen skulle reagera på bilduppslagen där Lukas är 

helt ensam. Några av förskollärarna beskriver även att de tror att bilderna kan upplevas 

väldigt starka för de barnen som inte känner grupptillhörighet.  Berit ställer sig frågande 

till huruvida de barn som verkligen skulle behöva reflektera över sitt bemötande av 

kompisar verkligen gör det eller om det endast är de barn som är utsatta som träffas av 

bilderna.  

 
Tror att dom barnen som känner sig ensamma mer kan relatera sig till boken än dom som är i en 

grupp och fryser ut. För dom har ändå sitt, dom är nog inte mottagliga på samma vis. 
 

Förskollärarna beskriver alla hur problemen som utspelar sig i bilderböckerna i studien 

även finns i förskolans verksamhet och att barn överlag skulle kunna relatera till det 

som Lukas och Hugo får vara med om. Cecilia beskriver att utfrysning sker i förskolan 

men kanske inte på samma sätt som i boken om Lukas. Dock anser Cecilia att det sker 

då barn uttrycker saker som “jag vill inte leka med dig, jag vill inte sitta bredvid dig, du 

får inte komma på mitt kalas”.  

 
Det här tror jag man kan känna igen sig i. Som här bland barn, att man sitter ensam på toaletten, 

det förekommer. 

Flertalet förskollärare i studien beskriver att problematiken som finns i bilderböckerna 

även finns i förskolan men att det då inte benämns som mobbning. De anser att man 

snarare talar om utfrysning och hur man är en bra kompis. Anna anser att boken kan bli 
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positiv för vissa barn då den kan bli ett uppvaknande för de barn som eventuellt utsätter 

andra för negativa saker. Vidare menar Anna att böcker som denna är av stor vikt att 

läsa och prata om tillsammans med barnen för att uppmärksamma dem på liknande 

problem.  

 

6.2.2 Konflikthantering  
 

Konflikthantering är vanligt förekommande i förskolans verksamhet. Förskollärarna 

beskriver hur de med hjälp av bland annat bilderböcker behandlar ämnet tillsammans 

med barn. Berit berättar att de använder sig av 10 små kompisböcker för att lära barnen 

hur man är en bra kompis, vikten av att respektera varandra och att vara en del av en 

grupp.  

 
Vi hade lite konflikter, kompisrelationer, barn som inte fick vara med. Då lånade vi böcker.  

 

Berit upplever att bilderböckerna bidrar till ett bättre klimat i barngruppen men att det är 

svårt att nå fram till vissa barn. Cecilia anser att problematiken finns även hos de yngre 

barnen men att det då kan röra sig om vem som lekte med en viss leksak eller liknande.  

 
Det finns en bok där de sitter i sandlådan och bråkar om spaden, det tror jag de kan göra, just det 

här att de känner igen sig. Och att barnen hämtar boken ofta då tror jag de ändå har förstått något 

av det. 
 

Förskollärarna anser att de med rätt böcker, anpassade efter ålder kan nå fram till barn 

och därmed lära dem om hur de ska bemöta andra. Fanny poängterar hur bilderna kan 

ha en stor påverkan utöver texten och att barnen reagerar på vad som är rätt och fel: 

 
Bara bilderna förmedlar ju rätt mycket. Här är han ledsen. Det är så när man läser böcker eller så 

om någon är dum, man ser på dem att.. på deras ansiktsuttryck, att man ser att de tänker så får 

man inte göra. Det tror jag att bilderna förmedlar mycket. 

Förskollärarna visar i intervjuerna att bilderböcker kan ha en inverkan på barn och deras 

lärande kring relationer. Både text och bild förmedlar budskap som förskollärarna tror 

att barnen tar till sig på ett eller annat sätt. 

 

6.2.3 Känslor  
 

I resultatet visade det sig att förskollärarna har skilda uppfattningar om ett uppslag i 

boken om Hugo. På uppslaget sitter Hugo på en sida om ån och de andra djuren tittar 

fram ur skogen på andra sidan ån, se bilaga 3. 

 

När förskollärarna studerar bilderna i böckerna beskriver de olika känslor och 

situationer som de anser att bilderna förmedlar. Anna, Berit och Cecilia stannar upp vid 

samma uppslag i boken om Hugo. Dock ser de olika på vad bilderna förmedlar.  Anna 

beskriver uppslaget så här: 

 
Man märker ju på bilderna när Hugo är ledsen eller glad eller rädd. Ofta är han lite såhär när han 

är missnöjd. Det är ju intressant det här, när man inte känner någon, att man står mitt emot, jag 

hade nog sagt att de är som fiende, som gevär. 

Anna tolkar bilden som fientlig, där en flod delar av och bildar två sidor. Hugo befinner 

sig på en sida och resten av djuren på andra sidan, tryggt skyddade av floden. Vidare 

beskriver Anna hur hon tror att barn skulle känna kring bilderna: 
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För jag tror att det finns barn som man inte kommer nära för att man är rädd eller för att man 

kanske har fått en stämpel. De kanske har fått en stämpel för att de är stökiga eller tysta eller vad 

det kan vara. Så detta tror jag de känner igen sig i. 

Anna tror att barn skulle känna igen sig i situationen med Hugo och de andra djuren då 

barn själva kan ha upplevt liknande situationer där barn håller avstånd till vissa andra 

barn för att de har en uppfattning om hur dessa är. Berit ser situationen annorlunda och 

tolkar bilderna med en annan vinkling: 

Alltså han verkar ganska nöjd ändå, krokodilen. Än så länge. Dom är lite nyfikna. 
 

Berit ser inte situationen som fientlig utan ser det som att djuren lite nyfiket tittar fram 

bakom träden för att utforska sin nya vän i skogen. Hugo är nöjd med livet och det 

bekommer honom inte att de andra djuren tittar på honom. Även Cecilia ser situationen 

positivt och ur en synvinkel som skiljer sig från Annas: 

 
Här kanske, jag vet inte, det kan ju lika gärna vara så att de tänker åh vem är detta? En ny 

kompis!  

Cecilia är osäker på hur barn skulle tolka uppslaget och menar att bilderna lika gärna 

skulle gå att tolka som om att djuren är glada och nyfikna på den nyinflyttade 

krokodilen. Berit, Diana och Cecilia reagerar på uppslaget där Lukas är ensam och de 

andra barnen ställt sig runt omkring honom, se bilaga 4. De beskriver alla hur de tror att 

barn skulle tycka synd om Lukas. Berit uttrycker det så här. 

 
Men jag kan tänka mig kanske att den här bilden när man tittar på den, barn kanske mer tycker 

synd om honom. Dom är arga, han är ensam. Ja, man hoppas ju det..  
 

Även Diana beskriver situationen och tror att barn reagerar på att det som sker är fel. 

Hon är dock osäker på hur barn själva skulle agera när de väl hamnar i en liknande 

situation:  

Jag tror de skulle känna väldigt mycket för den här pojken och att det här är fel, sen hur man 

själv gör när man är i situationen kanske inte.. 

Diana tror att barnen är väl medvetna om vad som är rätt och fel och att de även kan se 

det i bilderna i boken. Huruvida barnen sen agerar när situationer som den med Lukas 

uppstår är dock svårt att veta men boken skulle enligt Diana vara en bra grund till att 

diskutera just dessa dilemman tillsammans med barnen. Cecilia har erfarenhet av att 

barn reagerar på när olika illustrationer visar olika känslor och tror därför att barn även 

skulle reagera på det Lukas visar med sina ansiktsuttryck: 

Det är ju väldigt tydligt att han om man bara tittar på bilderna att han är utsatt här. Det syns ju på 

deras uttryck här. Och det tror jag att barn, vi har några små pussel här som, det är en björn som 

är glad, ledsen, arg, sur, förvånad. Så jag tror barn skulle uppmärksamma detta.  

Cecilia tror att bilderna på Lukas förmedlar något till barnen och att de kan associera till 

tidigare upplevelser. Situationer de själva upplevt med andra barn eller situationer från 

andra illustrationer.   

 

 
6.3 Genusmönster i bilderböcker  
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I studien uppmärksammar Anna, Fanny, Cecilia och Diana genusperspektivet både vid 

de allmänna frågorna samt när de studerar de utvalda bilderböckerna. Anna beskriver att 

det finns böcker där flickor respektive pojkar framställs stereotypt, där pojken gestaltas 

tuff och flickan som snäll och fin. Cecilia och Fanny menar att vissa äldre böcker har 

stereotypa könsroller där det exempelvis är mamman som står vid spisen eller tvättar 

kläder. Dock poängterar Cecilia att böckerna ska finnas tillgängliga i förskolan eftersom 

böckerna förmedlar ett bra budskap till barnen trots att illustrationerna kan upplevas 

stereotypa. Fanny använder sig av strategin att byta ut ord i boken för att bryta de 

traditionella mönstret: 

 
En del lite äldre böcker, det är så himla traditionellt. Och då ändrar jag ibland. Mamma lagade 

maten och tvättade kläder då brukar jag byta att pappa gör det för att bryta det. 

Fanny, Anna och Cecilia är överens om att det finns bilderböcker där karaktärerna 

gestaltas stereotypt. Anna anser att det talas mer om genus i dagens samhälle men att 

det är viktigt att tänka på det ytterligare exempelvis vid val av bilderböcker. Anna och 

Diana reagerar på uppslaget där Hugo städar och lagar mat, se bilaga 5. 

Sen fastnar ju nog mest för den här, när han gör saker som brukar tillhöra en viss, ett visst kön, 

och det tycker jag är bra. 

Anna anser att det är bra att Hugo städar och lagar mat eftersom dessa sysslor ofta 

tilldelas kvinnliga karaktärer. Diana uppmärksammar att Hugo intar olika roller i boken 

och på det aktuella uppslaget intar Hugo den klassiska kvinnorollen. Det är bra att visa 

att kvinnor och män kan göra samma saker anser Diana. På uppslaget där Lukas har valt 

sin rosa skolväska, se bilaga 6, väcks tankar hos förskollärarna kring färgen rosa och 

dess laddning mellan flickor och pojkar.  

Alltså dagens barn är ju väldigt medvetna med det här att man får faktiskt ha en rosa väska. 

Fanny anser att barn kan ha vilken färg de vill oavsett kön och att barnen idag är 

medvetna om detta. Diana anser även hon att det hos barnen finns en medvetenhet kring 

att de kan se ut hur de vill och att färg inte kopplas till specifikt kön.  Cecilia och Fanny 

anser att det på deras förskola inte är ovanligt att exempelvis en pojke har rosa jacka och 

kamraterna har inga invändningar. Cecilia tror att barn tänker mer kring färger när de 

börjar skolan. Anna och Cecilia tror att vårdnadshavare har invändningar på barnens val 

av färg på exempelvis kläder. Förskollärarna betonar vikten av att samtala med barnen 

om att alla har rätt att tycka olika. 

6.4 Bilderböcker i förskolans verksamhet 
 

I studien anser samtliga förskollärare att det är viktigt att det finns tid till samtal med 

barnen under läsningen då bilderböcker väcker många tankar och funderingar.  Anna 

och Diana anser att det är betydelsefullt att försöka hitta böcker som har ett innehåll 

som barnen är intresserade av. Diana menar att det bästa hade varit om de kunde läsa 

böckerna innan så de känner till bokens innehåll och språkets svårighetsgrad. Anna 

menar dock att tiden inte alltid finns till att läsa igenom böckerna innan: 

Och på riktigt är det ju så att man glömmer, man hinner inte och det gäller att hitta denna tiden 

för att välja ut en bok. 

Cecilia och Diana anser också att valet av bilderböcker blir lidande på grund av 

tidsbrist. Förskollärarna är överens om att det finns bilderböcker med många olika 

budskap men att de ofta bara tar en bok eftersom det inte finns någon tid över till att 



 

18 

 

läsa igenom och reflektera över böckernas innehåll. Samtliga förskollärare betonar 

vikten av att låta barnen själva välja vilka böcker de vill låna på biblioteket eller läsa på 

förskolan. Erika brukar låta barnen rösta om vilken bok de ska läsa efter måltiden. 

Diana och Fanny anser att miljöns utformning är viktig för att barnen ska vilja sitta och 

läsa. De beskriver platsen som mysig där det ska finnas ett stort utbud av böcker.  

Samtliga förskollärare redogör för bibliotekens betydelse när det gäller bilderböcker. 

Alla förskollärare beskriver att några barn alltid får följa med till biblioteket. Det 

framgår att det är viktigt att barnen får vara med och välja vilka böcker som ska lånas 

till förskolan samtidigt som pedagogerna kan välja ut vissa böcker. Diana beskriver 

personalen på biblioteket som betydelsefulla: 

Och att man tar hjälp, de är ju fantastiska på biblioteket att hjälpa till med sånt. Att man utnyttjar 

deras kompetens.  

Förskollärarna beskriver personalen på biblioteken som hjälpsamma om de behöver 

hjälp att hitta böcker med specifikt tema eller handling. Besöket på biblioteket beskrivs 

som en stund där barn och pedagoger gör någonting tillsammans där de i lugn och ro 

kan sitta och titta i böcker.    

Samtliga förskollärare i studien använder sig av bilderböcker i de olika teman som 

förskolorna arbetar efter. Berit, Erika och Fanny beskriver att verksamhetens tema utgår 

utifrån en specifik bilderbok. Berit redogör för vilken specifik bok de arbetar efter 

medan Anna använder sig av faktaböcker i större utsträckning:  

Vi utgår från böcker i vårt tema, vi jobbar med Barbapappa.  

Vi jobbar med myran, det finns det massor med fakta böcker om myran och då kanske det inte är 

bara faktaböcker som är för barn utan det är fakta böcker som är för oss vuxna också. 

Cecilia, Anna och Diana beskriver att de inte arbetar utifrån någon specifik bok men 

använder sig av litteratur i sina teman. Det framgår att de inte använder sig av 

bilderböcker i lika stor utsträckning utan har mycket faktaböcker. Cecilia beskriver 

fördelen med att använda sig av bilderböcker i förskolan: 

Sen har du ju alla de andra, alltså språk, matte, natur, du har hela läroplanen i en bok. Så det har 

en enorm betydelse. 

Cecilia menar att bilderböcker har stor betydelse i förskolan då många mål ur förskolans 

läroplan möjliggörs via bilderböcker. Berit anser också att bilderböcker kan innehålla 

mycket matematik om pedagogen som läser boken väljer att samtala om matematiska 

begrepp. Cecilia beskriver även hur verksamheten använder bilderböcker som stöd till 

barn med särskilda behov. Böckerna fungerar som ett bra komplement i att möta barnen 

och hjälpa dem att bland annat uttrycka sig. Förskolläraren berättar om ett barn med 

autism som har ett specifikt intresse för dinosaurier:  

 
Sen kan man ju ha barn som har något speciellt behov där man känner att det här behöver man 

lyfta hos de här barnen och då kan man använda böcker på ett väldigt bra sätt. 

Bilderböcker blir här ett material där förskolläraren och barnet kan mötas. Bilderböcker 

används som en resurs för att stärka barnet genom att lyfta hens kunskaper kring ett 

särskilt intresse.  

 

I studien framkom det att tre av sex förskollärare använde sig av artefakter eller drama i 

barngruppen för att förstärka bilderbokens budskap. Anna klädde ut sig till häxa och 
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hade med boken i en väska till samlingen, detta för att fånga barnens uppmärksamhet 

under sagoläsningen. Erika använde sig av “språklådor” där det utifrån specifika böcker 

fanns framtaget material som kunde användas vid berättandet. Fanny dramatiserade 

boken Vem är arg? tillsammans med en kollega för att barnen på ett tydligare sätt skulle 

ta till sig budskapen som i detta fall var konflikthantering:  

Då läste vi den, sen dramatiserade vi den en kollega och jag. Och sen så var det ju några som var 

i konflikt i den boken, de slogs om klossar tror jag och då blev barnen verkligen såhär ” men nej 

så får man inte göra”  

De tre förskollärarna anser att det dels blir lättare för barnen att ta till sig budskapen om 

bilderboken kompletteras med hjälp av andra uttrycksmedel men beskrivs även som en 

strategi för att fånga barnens uppmärksamhet.  

Förskollärarna har som tidigare nämnts beskrivit böcker som ett material att samlas 

kring och samtala om. Bilderböckerna beskrivs ytterligare som ett sätt för barnen att 

samspela med varandra och med pedagogerna. Barnen dras ofta till varandra när någon 

tar initiativet till att bläddra i en bok eller ber pedagogen att läsa. Diana berättar om 

arbetet med bilderböcker på en ett-årsavdelning:  

 
Framförallt om jag tänker med ett-åringarna där jag är nu så är det ju någonting att samlas runt 

och det blir någonting gemensamt som vi har här och nu. Det blir också ett tillfälle att inte bara 

lyssna på mig utan också ett tillfälle för dom att lyssna på varandra. Och sen självklart generellt i 

förskolan i alla åldrar är det.. dels att vi får något gemensamt att diskutera och prata om, att det 

blir nya samtalsämnen. 

Förskollärarna anser att bilderböcker skapar gemenskap i gruppen, oavsett ålder och 

bidrar till att utveckla förmågor hos barnen såsom att lyssna på varandra, tudelning och 

respekt för kompisarna.  Genom böckernas värld uppstår även nya intressen hos barnen 

som de väljer att undersöka närmre och prata om. Några av förskollärarna nämner till 

exempel bilderböcker som en möjlig utgångspunkt i ett temaarbete. 

6.5 Mångfald i bilderböcker 
Samtliga förskollärare i studien betonar vikten av att ha ett brett utbud av böcker på 

förskolan som alla barn kan känna igen sig i. Erika berättar att de har bilderböcker på 

olika språk eftersom de har barn med olika modersmål på förskolan. Anna anser också 

att det är viktigt att ha bilderböcker med olika språk men att de inte finns så många i 

verksamheten hon jobbar i. Anna, Diana, Erika och Fanny betonar vikten av att ha 

böcker på förskolan där karaktärerna i böckerna inte bara gestaltar den typiska 

kärnfamiljen utan försöka hitta böcker där det exempelvis finns mamma - mamma 

istället för mamma - pappa. Diana anser att det är viktigt att ha ett brett sortiment av 

böcker på förskolan:    

Jag tycker det är viktigt att det finns ett brett spektra av böcker. Att det finns böcker med 

alla hudfärger, att det är böcker från alla kontinenter, att vi liksom inte bara väljer 

standard svenssonbilden mamma/pappa utan att de ska finnas mamma/mamma. 

Förskollärarna anser att det är viktigt att det finns böcker som visar på hur olika 

familjekonstellationer kan se ut och att det ska finnas karaktärer i böckerna med olika 

hudfärg. Fanny arbetar på en förskola där de för tillfället inte har barn med annan 

etnicitet än svenska. Fanny anser att det är betydelsefullt att ha böcker där exempelvis 

karaktärerna är både är ljus och mörkhyade. Genom att ha ett brett utbud av böcker 

menar Fanny att böckerna kan skapa samtal med barnen om att alla är olika och lika 
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mycket värda. Förskolläraren Erika som arbetar i en barngrupp med många olika 

etniciteter menar att mångfalden av böcker är viktigt så att alla barn kan känna igen sig.  

6.6 Sammanfattning  
 

Det övergripande resultatet visar att förskollärarna i studien är väl medvetna om 

bilderböckers språkfrämjande funktion. De beskriver hur bilderböcker används för att 

utöka barns ordförråd samt ordförståelse. Resultatet visar även att relationer i 

barngruppen, gällande till exempel konflikter, känslor och utfrysning bearbetas genom 

bilderböcker. Förskollärarna beskriver bland annat hur de använder sig av bilderböcker 

för att visa barnen hur en bra kompis är. Bilderböckerna används som verktyg för att 

visa barnen olika känslor. Det poängteras av förskollärarna vikten av en mångfald av 

bilderböcker. Detta för att samtliga barn i verksamheten ska känna sig representerade 

och ges möjlighet att identifiera sig med karaktärerna i bilderböckerna. I studiens 

resultat framgår det att bilderböcker används i temaarbeten i förskolans verksamhet, 

bland annat för att bilderböcker är ett bra sätt att behandla målen i förskolans läroplan. 

Förskollärarna belyser vikten av att reflektera över de bilderböcker som figurerar i 

verksamheten samt de budskap de för med sig, dock anges tidsbrist vara ett hinder för 

detta.   

  
6.7 Analys 
 

Nedan följer en analys utifrån det teoretiska ramverk studien utgår från kopplat till 

resultatet. 

 

Enligt Säljö (2000) ser det sociokulturella perspektivet på lärande som en del av 

mänskliga handlingar där kommunikation i form av bland annat samtal är en bärande 

del.  I studiens resultat framgår det att förskollärarna värdesätter samtal kring de 

bilderböcker de läser. Bilderböcker kan väcka många tankar, till exempel gällande 

genus och mångfald och förskollärarna anser att utvalda böcker med viktiga ämnen 

därmed kan vidga barns kunskaper och förhållningssätt. Barnen ges under lässtunden 

möjlighet att bidra med sina frågor och funderingar kring innehållet i bilderböckerna 

och samtal sker löpande under berättelsens gång. På så sätt får de som är delaktiga i 

“bokpratet” ta del av varandras perspektiv vilket framhålls av Säljö (2000) inom det 

sociokulturella perspektivet där språket ses som ett sätt att dela varandras erfarenheter 

och därmed utvidga sitt lärande. Med språket som verktyg förmedlas kunskaper mellan 

människor vilket förskollärarna är medvetna om då de lyfter vikten av barns verbala 

delaktighet i samspelet kring bilderböcker. Bilderböcker och talet kring dem kan enligt 

Säljö (2000) inom det sociokulturella perspektivet benämnas som språkliga och fysiska 

resurser.  Vidare menar författaren att dessa resurser fungerar som ett verktyg för att 

människor ska kunna förstå den värld vi lever i och hur vi kan agera i den. 

Förskollärarnas förhållningssätt i studien, gällande barn och bilderböcker visar att det 

finns en stor kunskapskälla att inhämta i litteraturen. Bilderböcker kan liknas enligt vad 

Säljö (2000) inom det sociokulturella perspektivet benämner som mänsklig verksamhet 

som genom konversationer och handlingar utvecklar kunskap till fördel för kommande 

möten.  

 

Säljö (2000) beskriver att artefakter i form av böcker kan hjälpa människan att vidga sitt 

perspektiv inom det sociokulturella perspektivet. Genom de budskap böckerna 

förmedlar formas nya sätt att tänka och handla hos människan, både individuellt och i 
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grupp. I resultatet framgår det att förskollärarna förmodar att barnen i förskolan 

påverkas av de budskap böckerna förmedlar. Budskap som utanförskap är någonting 

som barnen kan relatera till och få nya sätt att tänka kring bemötandet av andra 

människor. Boken används även som stöd vid konflikthantering där budskapen som 

förmedlas vidgar barnens perspektiv kring hur de kan kommunicera med människor i 

sin omgivning. Förskollärarna betonar vikten av bibliotekets roll när de talar om 

bilderböcker i förskolan. Enligt Säljö (2000) är det i kulturen det skapas fysiska redskap 

som samspelar med varandra inom det sociokulturella perspektivet. I resultatet framgår 

det att bibliotek och förskola samspelar för att på bästa sätt ge barnen en rikare 

upplevelse i mötet med bilderböcker. Samspel är det som återkommer i studiens 

resultat. Samspelet blir tydligt i situationer där barnen samlas kring bilderböcker. 

Förskollärarna beskriver det som ett sätt att stärka gemenskapen i gruppen samt vidga 

barns perspektiv och därmed deras förmåga att ta andras perspektiv. Precis som Säljö 

(2000) menar att det sociokulturella perspektivet ser samspel som avgörande för 

människans utveckling ser förskollärarna barnens samspel som en resurs i barnens 

utveckling och lärande. I samspelet växer barnen, individuellt och som grupp.  
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7 Diskussion  
 

Nedan följer en diskussion utifrån tidigare forskning samt resultat i studien. 

Diskussionen förs utifrån studiens frågeställningar: På vilket sätt anser förskollärare att 

bilderböcker bidrar till barns utveckling och lärande? Hur talar förskollärare om genus 

och mångfald i bilderböcker? Hur anser förskollärare att bilderböcker kan vara ett stöd i 

relationer i barngruppen? Slutligen förs en metoddiskussion där för- och nackdelar med 

vald metod ställs mot varandra samt förslag på fortsatt forskning ges.  

 

7.1 Bilderböcker och barns utveckling och lärande 
Nedan förs en diskussion kring bilderböcker som stöd i barns språkutveckling, 

bilderböcker och det sociala samspelet i barngruppen samt bilderböcker i förskolans 

verksamhet.  

 

7.1.1 Bilderböcker som stöd i barns språkutveckling 
 

Resultatet i studien visar att förskollärarna har en medvetenhet kring bilderböckers 

språkfrämjande funktion. Det som nämns är dels ökat ordförråd men även ordförståelse. 

Bilderböcker beskrivs av förskollärarna som en naturlig del av verksamheten där barn 

individuellt och i grupp kan undersöka dem.  Det poängteras dock av förskollärarna att 

vid tillfällen när en pedagog närvarar möjliggörs ytterligare lärande för barnen. Detta 

beskriver även Norling (2015) som anser att det är genom pedagogens frågor kring 

innehållet i böcker som barn får möjlighet att delge sina perspektiv samt själva 

reflektera över vad bilderna förmedlar vilket i sin tur resulterar i ökat ordförråd och 

ordförståelse. Utifrån resultat och tidigare forskning är det möjligt att konstatera att 

pedagogen har en betydande och nästintill avgörande roll gällande bilderböcker och 

barns språkutveckling. Först vid pedagogens engagemang får barnen möjlighet att utöka 

sitt språk då pedagogen tillför sitt eget ordförråd samt förmedlar den text som står i 

boken. Utökning av ordförrådet sker även vid samspelet mellan barn men det är med 

hjälp av pedagogen språket når nya nivåer.  

 

Förskollärarna i studien talar om “bokprat” och dess bidragande funktion i barns 

språkutveckling. Det är vid “bokpratet” som förskollärarna kan läsa böcker för barnen 

samt under tiden eller efteråt föra en diskussion med dem kring innehåll i böckerna i 

form av text och bild. Barns möjlighet att ta del av varandras perspektiv samt ordförråd 

anses av förskollärarna vara av stor vikt för barns utveckling och lärande vilket även 

poängteras av Liberg (2010). Författaren menar att det är genom just högläsning och 

samtal kring böckerna som ordförrådet utvecklas. Även Edwards (2008) betonar vikten 

av bilderböcker i förskolan och dess språkfrämjande funktion. Vad författaren även vill 

understryka är att bilderböcker inbjuder till samtal och att det är i samtalen som barnen 

kan sätta egna ord på det som sker i böckerna. Resultatet i studien samt tidigare 

forskning visar att en bok är så mycket mer än att läsa den från början till slut. Det går 

att dra slutsatsen att samtalet kring boken har minst lika stor betydelse som den text som 

faktiskt står i boken.  
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7.1.2 Bilderböcker och det sociala samspelet i barngruppen 

 

I resultatet framgår det att förskollärarna tror att många barn kan relatera till 

bilderböcker som tar upp ämnen som utanförskap genom att titta på illustrationerna i 

boken. Förskollärarna anser att barnen är medvetna om vad som är rätt och fel och hur 

de ska vara mot människor i sin omgivning. Förskollärarna tror därmed att det skulle 

väckas reaktioner hos barnen när de tittar i bilderböcker om utanförskap. Esch (2008) 

menar att bilderböcker kan användas som redskap för att barnen ska få syn på olika 

sammanhang där de kan leva sig in i både offer och förövarens sidor inom mobbning. 

En del förskollärare anser att barnen som känner utanförskap kan känna igen sig i boken 

om Lukas när han är ensam. Cecilia ställer sig frågande kring om de barn som skulle 

behöva tänka kring hur de behandlar sina kompisar gör det eller om det bara är de barn 

som känner sig utsatta. Ännu en gång går det utifrån studiens resultat och tidigare 

forskning att konstatera pedagogens betydande roll i barns möte med bilderböcker. 

Bilderböckerna kan vara en värdefull källa för barn att lära sig om värderingar och 

möten med andra människor samtidigt som pedagogens stöd behövs för att reflektera 

kring vad som sker i böckerna och vilket budskap de har. Kontentan av det hela är att 

oavsett hur många böcker kring utanförskap som finns i verksamheten bidrar de inte till 

barns utveckling och lärande om ingen lyfter en diskussion kring ämnet.  

 

I resultatet framgår det att förskollärarna anser att den problematik som utspelar sig i de 

medtagna bilderböckerna även går att se i förskolans verksamhet. Förskollärare 

använder sig inte av begreppet mobbning utan anser istället att det kan ske utfrysning på 

förskolan. Förskollärarna tror inte utfrysning sker på samma sätt som i de medtagna 

böckerna men att barnen ändå kan relatera till det. Inom förskolan anser förskollärarna 

att utfrysning exempelvis kan ske när barnen säger “du får inte komma på mitt kalas” 

och det är därmed viktigt att samtala om hur man är en bra kompis. Esch (2008) menar 

att barn kan lära sig om rätt och fel när de använder sig av bilderböcker. I resultatet 

framgår det att förskollärarna tar hjälp av bilderböcker i samband med 

konflikthantering. Förskollärarna anser att barnen kan lära sig hur de ska bemöta andra 

om de använder sig av böcker som är anpassade till rätt ålder. Edwards (2008) anser att 

barnlitteratur kan användas till att hjälpa barnen i dess känslomässiga och sociala 

utveckling. Vidare menar författaren att genom att välja ut böcker som berör känslor, 

empati och konflikthantering kan pedagoger och barn samtala om dessa ämnen och 

därmed blir det lättare för barnen att relatera till liknande situationer. Med utgångspunkt 

ur studiens resultat går det att se att förskollärarna inte anser att det är mobbing som 

sker. De identifierar att det finns problem i barngruppen men benämner det som 

utfrysning. Frågan som kan ställas är om allvaret i situationen blir av mindre vikt med 

tanke på förskollärarnas sätt att se på det. I förskolebarnens värld är det viktigt att få 

vara med och leka samt att bli bjuden på kompisars kalas. Med hänvisning till tidigare 

forskning möjliggör bilderböcker i dessa situationer att perspektiv öppnas upp, både för 

barn och förskollärare. Situationer som uppstår i verksamheten som anses vara 

vardagliga bekymmer kan med hjälp av bilderböcker få ta större plats med anseende att 

lösa konflikter samt förstå vikten av dess för barnen. Förskollärarna i studien kunde se 

likheter med händelserna i böckerna och sin egen verksamhet men vidhöll ändå att det 

inte sker på samma sätt med barnen i förskolan. Med utgångspunkt i barns perspektiv 

borde dock dessa händelser tas på största allvar då det i ett förskolebarns värld har stor 

betydelse huruvida hen får välja sittplats själv utan kommentarer från övriga barn. 

Bilderböcker möjliggör för barn att se och höra hur barn i deras egen ålder upplever 

samma situationer och känslor som dem själva, barn kan identifiera sig samt känna sig 

bekräftade.  
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7.1.3 Bilderböcker i förskolans verksamhet 
 

Resultatet i studien visar att bilderböcker används för att stödja barn inom en rad olika 

ämnen. Cecilia anser att bilderböcker har stor betydelse då många mål ur förskolans 

läroplan möjliggörs via bilderböcker. Berit poängterar att om den pedagog som läser för 

barnen väljer att samtala om exempelvis matematik så kan barnen genom bilderboken 

tillägna sig matematiska begrepp. Diana, Cecilia och Anna anser att det finns 

bilderböcker med olika budskap men att de ofta bara tar en bok eftersom de inte har tid 

att reflektera över böckernas innehåll. Förskollärarna är överens om att valet av 

bilderböcker blir lidande på grund av tidsbrist. Fast (2011) betonar vikten av att vuxna 

bör ha i åtanke att både bilder och innehåll är relevanta för barnen när bilderböcker väljs 

ut. Det som kan konstateras utifrån förskollärarnas svar är att bristen på tid påverkar 

kvaliteten i urvalet av bilderböcker i verksamheten. Tidsbristen kan även tolkas som en 

prioriteringsfråga som påverkas av pedagogens eget intresse samt kunskap. Tiden bör 

dock tas för att välja ut bilderböcker med värdefulla och relevanta budskap då den 

återkommande kontentan är att bilderböcker gör skillnad för barn i förskolans 

verksamhet. Detta framgår särskilt då samtliga förskollärare använder sig av 

bilderböcker i de olika teman som förskolorna arbetar med. Eriksson (2014) har också 

kunnat se i sin studie att förskolor arbetar med böcker i temainriktade arbetssätt. 

Resultaten visar att det finns en större medvetenhet kring val av bilderböcker i 

förskolans temaarbeten än den vardagliga läsningen. I temaarbetet tas det tid att 

reflektera kring vilken bok verksamheten ska arbeta efter för att uppfylla läroplanens 

mål.  

 

7.2 Genus och mångfald i bilderböcker 
 

I studiens resultat framgår det att förskollärarna är medvetna om bilderböcker och deras 

inverkan på barns uppfattning om genus. Förskollärarna beskriver hur vissa böcker 

gestaltar män och kvinnor enligt stereotypa könsroller. Fanny berättar hur hon ibland 

väljer att byta ut rollerna rakt av och därmed låta pappan tvätta och laga mat istället för 

mamman. Anna tycker att diskussionen kring genus är mer utbredd i samhället idag 

men att förskollärare bör överväga detta noggrant vid val av bilderböcker. Trepanier-

Street och Romatowski (1999) poängterar just bilderböckers inverkan på barns 

uppfattning av genus. Författarna menar att bilderböcker kan fungera som ett sätt att 

motverka stereotypa könsroller och visa barn de möjligheter de har som människor, 

oavsett kön. Strategin i resultatet där Fanny väljer att byta roller går att ifrågasätta då 

tidigare forskning visar på att det finns bilderböcker med ett medvetet förhållningssätt 

att gestalta kvinnor och män och därav borde det vara möjligt för förskollärarna att välja 

dessa bilderböcker från början. I strategin där Fanny byter ut roller på karaktärer kan det 

uppstå problem om illustrationerna inte överensstämmer med den utbytta texten. Om 

förskollärare är medvetna om att det bör finnas en variation av bilderböcker behöver 

inte liknande situationer uppstå.  

 

Förskollärarna beskriver hur de uppmärksammat att barn idag till exempel inte ser färg 

tillhörande ett visst kön. Förskollärarna upplever att barnen på deras förskolor inte 

ifrågasätter kompisarnas val av färg på kläder men att det kan vara ett problem som 

uppstår när barnen börjar skolan. När förskollärarna studerade de böcker som valts ut 

till studien uppmärksammade de att krokodilen Hugo gjorde sysslor som kan anses 

stereotypt kvinnligt, se bilaga 5. Diana anser att det är bra med böcker som den om 
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Hugo som visar att män och kvinnor kan göra samma sysslor. Nikolajeva (2000) kunde 

se mönster i bilderböcker där kvinnor och män framställs stereotypt efter vad samhällets 

normer förväntar sig av dem. Författaren påpekar dock att det även finns bilderböcker 

som motverkar dessa normer. Studien visar ett resultat där förskollärarna inte upplever 

problem i barngruppen angående exempelvis färg på kläder. Med hänsyn till tidigare 

forskning som visar att många böcker visar upp stereotypa könsroller bör det ändå föras 

en diskussion med barnen då bilderböckerna påverkar dem och kan väcka frågor eller 

påverka deras perspektiv på genus. Om det redan finns ett gott klimat i barngruppen 

gällande genus och vilka möjligheter pojkar respektive flickor har bör detta uppmuntras 

och en vaksamhet bör finnas kring bilderböcker som kan motverka stereotypa 

könsroller. Om det inte finns några tvivel hos barnen angående vilka möjligheter de har 

utifrån kön kan detta dock komma att påverkas om barnen inte känner sig 

representerade i bilderböckerna. Förskollärarna i studien lyfter vikten av att alla barn 

just känner sig representerade i de bilderböcker som figurerar i förskolan. Erika menar 

att barnen därmed får möjlighet att identifiera sig med karaktärerna. Barns möjlighet att 

identifiera sig med innehållet i bilderböcker lyfts av Asplund, Carlsson och Lunneblad 

(2013) som poängterar att förskollärare därmed har ett ansvar i att välja ut bilderböcker 

som passar sig för barngruppen. Budskapen i bilderböcker bör diskuteras och det bör 

enligt författarna finnas ett medvetet val kring vilka bilderböcker som väljs ut till 

förskolans verksamhet. Resultatet i studien visar att det finns en medvetenhet hos 

förskollärarna kring att det bör finnas en variation av bilderböcker, dock framgår det 

inte om denna typ av böcker faktiskt finns på de aktuella förskolorna. I resultatet 

framgår det att förskollärarna använder sig av bilderböcker som behandlar konflikter då 

de ger konkreta förslag på titlar på dessa bilderböcker. Om det finns en medvetenhet 

kring bilderböcker och genus kan frågan ställas varför konkreta exempel inte ges på 

dessa typer av bilderböcker. Det visar sig därmed att bilderböcker med tema kring 

konflikter har större betydelse än bilderböcker med genusperspektiv.  

 

Förskolläraren Diana anser att det är viktigt med böcker som berättar om olika typer av 

familjer, inte endast kärnfamiljen. Vidare tycker hon att det är viktigt med böcker som 

visar människor med olika hudfärg och böcker som berättar om människor från olika 

kontinenter. Fanny som arbetar på en förskola där få etniciteter är representerade anser 

att bilderböcker med bred mångfald har stor betydelse för att barn ska få ett bredare 

perspektiv och lära sig om allas lika värde. Brinson (2012) anser att förskolan har ett 

ansvar i att välkomna alla familjer till förskolan och att en del av det är att använda sig 

av just bilderböcker som representerar en mångfald av människor. Författaren menar att 

då bilderböcker används dagligen i förskolans verksamhet kan de ha en stor inverkan på 

barn och deras syn på sig själva. Brinson (2012) beskriver även hur böcker kan bli en 

källa till identifiering men även en möjlighet att öppna upp sitt perspektiv och se 

världen ur en annan synvinkel än sin egen. Författaren har uppmärksammat en brist i 

förskolan på böcker med en representation av mångfald men hänvisar till att detta inte 

endast beror på verksamhetens val av böcker utan att det även finns en stor brist på 

dessa bilderböcker ute i handeln. Det som verksamheten dock behöver göra är att skaffa 

sig kunskap om hur dessa böcker identifieras för att därmed kunna bidra med det 

material som faktiskt finns. Resultatet i studien visar att likt förskollärarnas 

medvetenhet kring genus har de även en medvetenhet kring vikten av representation av 

mångfald i bilderböcker. Även här är bilderböcker en källa till identifiering för barnen 

och trots bristen på dessa böcker poängteras det i tidigare forskning att det även här 

handlar om pedagogers förhållningssätt och kunskap. Förskollärarna i studien anser det 

viktigt med representation av till exempel olika familjer eller etniciteter i bilderböcker 

men kan likt vid genus inte ge konkreta exempel på titlar på denna typ av bilderböcker. 
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Tidigare forskning lyfter att det finns en brist på denna typ av bilderböcker men att 

medvetna och skickliga pedagoger vet hur dessa bilderböcker kan identifieras och 

därmed användas i förskolans verksamhet. Intressant att reflektera över är om 

förskollärarnas medvetenhet kan bidra till en efterfrågan av dessa böcker och därmed 

bidra till ett större utbud av dem i handeln.   

 

7.3 Metoddiskussion  
 

I studien användes intervju som metod. Metoden valdes för att synliggöra hur 

förskollärare talar om bilderböcker i förskolan. Intervjuer gav möjlighet att få direkta 

svar från förskollärarna. De bilderböcker som valts ut visade sig främmande för 

samtliga deltagande förskollärare. Frågan kan ställas huruvida svaren hade gett mer 

resultat om förskollärarna fått information om vilka bilderböcker som skulle diskuteras 

och därmed fått möjlighet att bekanta sig med dessa på förhand. Under intervjuerna 

upplevdes en viss stress hos förskollärarna att bläddra i böckerna och formulera svar 

kring bilderböcker de aldrig läst eller bläddrat i. Risken med att använda intervju som 

metod är att förskollärarna anpassade sina svar efter vad som anses korrekt i 

sammanhanget. Möjligtvis hade ett annat resultat visat sig vid observation av 

förskollärarnas förhållningssätt kring bilderböcker. Dock hade resultatet troligtvis 

påverkats även då med tanke på förskollärarnas påverkan av att bli observerade utifrån 

sina handlingar.  

 

Intervjuguiden som utformades inför intervjuerna fungerade som ett verktyg för att få 

svar på de frågeställningar som formulerats. Bilderböckerna som valts ut bidrog till att 

resultatet blev rikare då det var vid intervjufrågor kring bilderböckerna som 

förskollärarna vävde ut sina svar och reflekterade över sina tankar. Därmed kan det 

diskuteras huruvida de första allmänna intervjufrågorna hade kunnat besvarats på ett 

annat sätt genom att istället presentera fler bilderböcker för förskollärarna samt 

formulera ytterligare intervjufrågor utifrån dessa. 

 

I studien intervjuades sex stycken förskollärare. Antalet grundade sig i den tid som 

fanns till förfogande. Urvalet bestod av förskollärare som det sen tidigare fanns en 

kontakt med för att minska tiden på sökandet av deltagare. Det fördes en diskussion 

kring om urvalet skulle bestå av en grupp relativt nyutexaminerade förskollärare samt 

en grupp med förskollärare med lång erfarenhet inom yrket. Tanken var att i så fall 

undersöka hur yrkeserfarenheten möjligen påverkar synen på bilderböcker i förhållande 

till barns utveckling och lärande. Då tiden var begränsad till tio veckor för studien 

valdes detta bort. I den aktuella studien figurerar en nyutexaminerad förskollärare samt 

en förskollärare med 30 års erfarenhet. Dessa skulle kunna tänkas ställas mot varandra 

men resultatet skulle vara för begränsat för att kunna dra några slutsatser.  

 

7.3.1 Vidare forskning 
 

För vidare forskning skulle samma bilderböcker kunna användas i intervju med barn för 

att undersöka hur barns uppfattningar om bilderböckerna och deras budskap ser ut i 

jämförelse med förskollärarnas. Som ett komplement till intervjuerna skulle även 

observation kunna användas som metod för att undersöka hur barn och förskollärare 

talar om bilderböcker i den vardagliga verksamheten.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor  
 

 Vilken funktion tycker du att bilderböcker fyller i förskolan? På vilket sätt 

tycker du att dem bidrar till barns utveckling och lärande? 

 Hur tänker du när du när du väljer ut en bok som du ska läsa för barnen? 

Ex. tema, budskap, språk, variation, underhållning, aktuellt i barngruppen?  

 

I förskolans läroplan lyfts den värdegrund som verksamheten ska vila på, där tas 

det bland annat upp att barn ska utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig 

in i andra människors situation, ta ställning till olika etiska dilemman och att alla 

har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 

 Hur tänker du utifrån dessa mål i läroplanen angående innehållet bilderböcker?  

  

 

 

Frågor utifrån bilderböcker  
 

Lukas och hans rosa skolväska   

Lukas älskar färgen rosa och har fått en ny, rosa skolväska som han är mycket stolt 

över. I skolan möts han dock av klasskompisar som skrattar och viskar bakom hans 

rygg.  

 

 Berätta hur du tänker kring bilderna i boken, vad förmedlar dem?  

 På vilket sätt tror du att den här boken skulle kunna påverka barn?  

 

Hugo - elak, blodtörstig och jättefarlig 

Hugo är en krokodil vars högsta önskan är att skaffa sig kompisar. Det visar sig dock 

vara svårt då djuren i skogen aldrig har sett något så läskigt som en krokodil.  

 

 Berätta hur du tänker kring bilderna i boken, vad förmedlar dem?  

 På vilket sätt tror du att den här boken skulle kunna påverka barn?  
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Bilaga 2 
 

Hej, 

 

Vi är två förskollärarstudenter vid Linnéuniversitetet som under hösten 2016 skriver 

vårt självständiga arbete. Examensarbetets syfte är att undersöka hur pedagoger talar om 

bilderböcker i förskolan. Vi skulle därför vilja genomföra en intervju med dig där vi vill 

ställa frågor kring bilderböcker i förskolan samt samtala kring två bilderböcker vi tar 

med. Vi beräknar att intervjun tar ca 30-45 min. Vi önskar att genomföra intervjun med 

dig under V.38-39 enligt överenskommelse.   

 

Med tillstånd från dig önskar vi att få använda oss av ljudupptagning under intervjun. 

Då vi genomför undersökningen tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det innebär att du får ge ditt godkännande till att delta, du kan välja att när 

som helst avbryta deltagandet och du kommer att vara anonym i studien.  

 

Examensarbetet utförs med handledning av Eva Kjellander Hellqvist, universitetslektor 

vid Linnéuniversitetet.  

 

 

Vi hör av oss om ett par dagar för att, förhoppningsvis, boka in en tid med dig. 

 

Johanna Johansson: 

Telefon: XXX 

Mail: XXX 

 

Josefin Johansson: 

Telefon: XXX 

Mail: XXX 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Josefin & Johanna. 
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Bilaga 3 
 

 

Ur Hugo, elak, blodtörstig, och jättefarlig?sida 12-13. 

 

Källa: Nilsson, Mia (2013). Hugo, elak, blodtörstig, och jättefarlig? Stockholm: 

Bonnier Carlsen bokförlag 
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Bilaga 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Lukas och hans rosa skolväska, sida 14. 

 

Källa: Taboni, Misérazzi, Jeanne & Laborde, Raphaëlle (2011). Lukas och hans rosa 

skolväska. Stockholm: Epix bokförlag  
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Bilaga 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Hugo, elak, blodtörstig, och jättefarlig?sida 15. 

 

Källa: Nilsson, Mia (2013). Hugo, elak, blodtörstig, och jättefarlig? Stockholm: 

Bonnier Carlsen bokförlag 
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Bilaga 6  

 

 

Ur Lukas och hans rosa skolväska, sida 13.  

 

Källa: Taboni, Misérazzi, Jeanne & Laborde, Raphaëlle (2011). Lukas och hans rosa 

skolväska. Stockholm: Epix bokförlag  

 


