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Abstrakt 

 

Författarens namn: Josefin Berntsson 

Titel: Barnboken i förskolan – En kritisk granskning av barnbokens popularitet i 

förskolan 

Engelsk titel: Childrens literature in pree-schools – A critical study concerning the 

popularity of childrens literature in pree-schools    

Antal sidor: 33 

 

Det här är en studie som genom ett normkritiskt perspektiv tittar på barnbokens plats som 

material i förskolan. Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för varför barnboken 

är ett så populärt pedagogiskt hjälpmedel i förskolan och vilka antaganden som ligger till 

grund för detta. Undersökningen utfördes genom intervjuer med sju pedagoger och fokus för 

intervjufrågorna var antaganden kring barnböcker och deras användning samt antaganden 

kring andra sagoberättarformer. Resultatet visade att barnboksanvändandet blivit en norm för 

förskolor och att detta kan ha att göra med varför de flesta av de pedagoger jag intervjuade var 

skeptiska till andra former, då främst de tekniska så som film, dator och iPad.   
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1. Inledning 

Jag har i flera år varit anställd som timvikarie inom förskoleverksamheten och har på så vis 

fått ta del av många olika förskoleavdelningars pedagogiska arbeten. Ingen avdelning är den 

andra lik, även om läroplanen ligger till grund för alla förskolors planering, metoder och 

aktiviteter. Men en sak har alla förskolor haft gemensamt: barnböcker.  

   Barnboken är ett material som har en given plats på de flesta avdelningar och det är ett av de 

få material som aldrig blir ifrågasatt. Jag personligen har aldrig hört en pedagog ifrågasätta 

användandet av barnböcker; de ska helt enkelt finnas tillgängliga för alla barn.  

   En intressant iakttagelse jag gjorde under perioden jag arbetade vid sidan av mina studier 

var att de flesta pedagoger på förskolan jag arbetade på pratade mycket om barnbokens 

betydelse för språkutvecklingen hos de minsta barnen. Samtidigt läste vi om barns 

språkutveckling i skolan där en artikel i en antologi (Strömqvist, 2003) tog upp en teori om att 

de yngsta barnens tidigaste begreppsuppfattning baseras på praktiska erfarenheter såväl som 

teoretiska. Jag hade främst sett de teoretiska erfarenheterna på förskolorna där jag arbetade 

och detta sådde då ett frö hos mig som senare utvecklades till en vilja att undersöka detta 

närmre.  

   Varför är barnböcker ett så populärt pedagogiskt hjälpmedel? Är det enbart tack vare deras 

fördelar sett ur ett utvecklingsperspektiv, eller ligger något annat bakom deras säkrade plats 

som material? Jag har valt att försöka besvara dessa frågor genom att se på barnböcker ur ett 

normkritiskt perspektiv.  

   En norm är en informell regel vad gäller förväntade och accepterade beteenden i olika 

situationer. Att vara normkritisk innebär då att normerna ifrågasätts. Vad bygger normen på? 

Varför finns den här normen? Den normkritiska pedagogikens fokus har till största del legat 

på att ifrågasätta normer kring sexualitet, genus och etnicitet för att förhindra diskriminering. 

Jag kommer istället att ställa de här frågorna i relation till barnbokens användning och 

ställning.  

   Forskningsområdet kring normer är väldigt brett och behandlar många olika aspekter av 

begreppet. Den normkritiska pedagogiken är bara en liten del av det som finns inom ämnet. 

Abram de Swaan (2003) ger en tydlig bild av de olika relationer som uppstår människor 

emellan när vi lever ihop i ett samhälle. Han menar att en människa aldrig kan vara helt och 

hållet frikopplad ifrån andra människor och att ingen av oss på egen hand kan tillverka allt vi 
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behöver i vår vardag. På så vis är vi alla beroende av andra människor och relationerna med 

dem.  

   Med det är beroendet i bakgrunden så blir det mer förståeligt varför normer fyller en så 

viktig funktion i samhället, och varför de även behöver granskas och ibland förändras. 

   Jag vill även tillägga att när jag använder ordet böcker så menas allmän litteratur, inklusive 

barnböcker. När jag pratar specifikt om barnböcker kommer detta ord att användas.  

 

1.1 Bakgrund 

Kåreland (2001) kartlägger barnbokens historia i Sverige från 1500-talet och framåt. Jag 

kommer nedan att presentera de huvudpunkter som rör barnbokens historia tagna från 

Kårelands texter.  

   De allra första barnböckerna som översattes och publicerades i Sverige var helt och hållet 

pedagogiska. Syftet med böckerna var uppfostran och barnen hade oftast ingen glädje av att 

läsa dem. Den som antas vara den första barnboken som publicerats i Sverige är en 

översättning av en tysk barnbok med titeln ”Een sköön och härligh jungfrw speghel” och 

gavs ut 1591. Det var en ”handbok” för hur unga överklassdamer förväntades uppföra sig och 

året därpå kom pojkarnas motsvarighet ”En gyldenne book, om unga personerns sedhers 

höffwelighet”.  

   På 1600-talet gavs det endast ut ett 40-tal böcker i Sverige under hela århundradet och dessa 

hade syftet att hjälpa föräldrar att uppfostra barnen efter kristna värderingar. Även om det inte 

gavs ut särskilt många barnböcker det här århundradet så kunde man urskilja samhällets 

utveckling vad gäller barnuppfostran genom de få som faktiskt kom ut då böckerna främst 

riktade sig till uppfostran i hemmet.  

   Under upplysningen på 1700-talet började man däremot att förena nytta med nöje och gav ut 

barnböcker som skulle stärka barnens förnuft. Dessa böcker blev mer framträdande än det 

gångna århundradets religiösa böcker och bestod främst av fabler, äventyr och vardagsmoral.  

   Under 1800-talet trädde romantiken in med känsla och fantasi som ledord. Man ansåg att 

barnet var oskuldsfullt och naivt, och till skillnad från tidigare epoker ansåg man även att de 

vuxna kunde lära sig något av barnen. Litteraturen för barn bestod till stor del av rim, ramsor 

och folksagor. H.C. Andersen gjorde debut och så gjorde även Jenny Nyström med sin bok 

”Barnkammarens bok” som var startskottet för den svenska barnboksmarknadens uppsving. I 

och med införandet av folkskolan i Sverige ökade även läskunnigheten hos barn och 

ungdomar vilket ledde till en större efterfrågan på barnlitteratur.  
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   I början av 1900-talet låg frågor och ämnen som rörde klass högt i Sverige och människor 

hade börjat reagera på att de barn som framställdes i barnböckerna ofta var överklassbarn. När 

staten försökte att sudda ut gränserna mellan klasserna så påverkade detta även litteraturen. 

1907 publicerades Laura Fitinghoffs bok ”Barnen från Frostmjofjället” som en kritik till 

klassuppdelningen och blev en milstolpe för klasskildringar i barnböckerna.  

   Mellan första och andra världskriget var det stiltje i barnboksutgivningen i Sverige men 

flera kända utländska verk publicerades. Dessa var fyllda med glädje och fantasi. A.A. Milne 

publicerade sin första bok om Nalle Puh 1930 och 1935 publicerades Pamela Travers bok 

”Mary Poppins”.  

   1945 var året då man säger att den moderna barnboken föddes genom Författare som Astrid 

Lindgren med ”Pippi Långstrump”, Lennart Hellsing med ”Katten blåser i silverhorn” och 

Tove Jansson med den första boken om mumintrollen. Dessa hjälpte till att över kommande år 

skapa en ny bild av barnet som starkt och fritt. 

   Idag kan man se en stor ökning vad gäller publicerade faktaböcker för barn och även 

faktaböcker som är blandade med fiktion. Att barnboken följer pedagogiska synsätt och 

samhällets utveckling kan vara en bidragande orsak till ökningen av dessa. Men den genre 

som publiceras mest idag är skönlitterära barnböcker.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att ge en fördjupad förståelse för barnbokens popularitet i förskolan. 

Genom att kritiskt granska pedagogers syn på barnböcker, läsning och användning av 

barnböcker hoppas jag få svar på frågan om varför barnböcker är ett av de få material som de 

flesta avdelningar på förskolor har gemensamt.  

 

Studien tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar: 

1. Varför är barnböcker ett så populärt pedagogiskt hjälpmedel? 

2. Vilka antaganden är knutna till barnboken och vad grundar de sig på? 

 

1.3 Disposition 

Studien är uppdelad i sju delar som är inledning, tidigare forskning, teori, metod, resultat, 

diskussion och avslutning. I inledningen presenteras syftet med studien och frågeställningarna 

jag har utgått ifrån samt en bakgrund till dessa. I delen tidigare forskning presenteras tidigare 
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studier kring användandet av barnböcker och normer i förskolan. Detta för att få en överblick 

kring forskningsområdet och för att kunna jämföra mina egna resultat med tidigare. Här har 

jag valt ut relevanta delar ur texterna och även kopplat ihop studierna med varandra för att få 

en tydligare bild av eventuella likheter eller skillnader.  

   I teoriavsnittet presenteras en fördjupning av begreppen normer och normkritisk pedagogik. 

Här tar jag upp en kort historisk överblick och teorier kring begreppen. I metodavsnittet 

förklarar jag hur jag har gått tillväga i empirin och jag ger även en kort förklaring till de 

forskningsetiska principer jag har följt när jag genomförde intervjuerna. Efter det presenterar 

jag det resultat jag fått från mina intervjuer och diskuterar sedan dessa i diskussionen med 

anknytning till tidigare forskning och teori. I avslutningen tar jag upp förslag till tidigare 

forskning och för vem studien är relevant.  
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2. Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning kring två områden: Barnboken i förskolan och normer 

kring barn. Jag har valt ut delar från forskningen som är relevanta för min studie och fokuserat 

på dem.  

 

2.1 Barnboken som material i förskolan 

Simonsson (2004) utförde en undersökning på två olika förskolor kring hur barnböcker 

används i förskolan. Det framkom väldigt tydligt att pedagogernas fokus låg på utvecklingen 

hos barnen och att de såg barnboken som ett utmärkt material vad gällde flera 

utvecklingsområden. De var alla överens om att barnboken hjälpte till att utveckla barnens 

språkkunskaper, koncentration, fantasi och att den även bidrog till gemenskap och mysiga 

stunder mellan barnen själva eller med pedagogerna. I undersökningen kom det också fram att 

pedagogstyrda lässtunder skedde flest gånger efter middagen, som en form av vila. Detta 

menar Henriksson (2006) är vanligt förekommande men för den delen inte att föredra. Hon 

menar att böcker behöver aktivera barn för att bok- och läslust skall uppstå. För att barnen 

skall kunna ta del av böckernas världar på bästa sätt så krävs det enligt Henriksson något mer 

aktivt och fängslande vad gäller bokanvändandet.   

    Hellsing (1999) tar upp det som Simonsson noterade, att pedagoger ofta ser barnboken som 

ett material de kan använda för att utveckla en rad olika förmågor hos barnen. Hellsing håller 

med om att barnboken kan göra detta men att man inte ska förvänta sig att en bok kan ge allt. 

Det behövs flera olika som används på olika sätt för att vara säker på att syftet man som 

pedagog har med böckerna faktiskt uppfylls.  

    

Doverborg & Pramling (1996[1995]) följer i ett avsnitt en pedagog som genom sagor försöker 

att stimulera barnens fantasi. Genom att berätta sagan och ställa öppna följdfrågor får barnen 

fundera och skapa egna fantasivärldar. Pedagogen arbetade aktivt med sagorna för att uppfylla 

syftet och förde regelbundna samtal med barnen kring olika sagor.  

   Jönsson (2007) upptäckte i sin studie kring litteraturanvändning i undervisningen för åren F-

3 att många av barnen använde högläsningen och böckernas innehåll till att få nya perspektiv 

på sin egen vardag och för att samtala och lära av varandra. Detta upptäckte även Simonsson 

(2004) med barnen i förskolan. De tog bokens innehåll och lyfte ur det till leken där de sedan 

på olika sätt bearbetade och samtalade kring innehållet. Boken blev en slags inkörsport till 
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olika rollekar där barnen fick inspiration till att testa på olika yrken och positioner inom 

familjen, så som storasyster, mamma, lillebror eller farmor. Simonsson kom även fram till 

genom sina intervjuer med pedagogerna att språkutvecklingen var en viktig anledning till att 

böckerna användes. De ville även lägga en grund för barnen vad gällde läs- och 

skrivutvecklingen. Jönsson (2007) upptäckte i sin studie att högläsningen lärarna hade ihop 

med eleverna inspirerade många av eleverna till att vilja kunna läsa på egen hand. Jönsson 

samtalade med fyra elever om deras syn på läsning och högläsning. Ingen av eleverna 

upplevde högläsningen på samma sätt, men alla fyra var överens om att den bidragit till deras 

lust att läsa på egen hand.  Jönsson drar då slutsatsen att högläsning med eleverna ökar deras 

läslust så länge högläsningen sker på ett sätt som känns tryggt för eleverna. För att eleverna 

ska få ett så stort utbyte av varandra och boken som möjligt så behöver miljön vara sådan att 

eleverna känner sig bekväma med att uttrycka tankar och funderingar utan att vara oroliga för 

vad andra tycker eller för att svara rätt eller fel.  

   Klingberg (1972) har undersökt hur läroplansmålen bryts ner och används i skolan. Han 

menar att målformuleringar och utvärderingar för att se om målen har uppnåtts baseras på den 

behavioristiska psykologin, där ett resultat måste kunna mätas och bedömas. Resultat som 

handlar om att elever finner glädje av litteratur eller blir oroliga av den värdesätts och 

efterfrågas därför inte lika mycket som resultat som visar på förmågor eleven uppnått. Detta 

kan jämföras med det som Simonsson (2004) kom fram till i intervjuerna med pedagogerna 

om barnlitteraturen. Deras positiva syn på barnböcker grundades främst på de förmågor som 

barnen förväntades utveckla genom barnlitteraturen utifrån läroplanens mål.  

 

2.2 Normer och barn 

Johansson (2001) har gjort en studie om små barns värden och normer på några förskolor. 

Studien tar även upp barnens syn på och agerande kring etik och moral, men jag kommer bara 

att presentera resultaten kring normerna då det är det som är relevant för min egen studie.  

   Johansson kom fram till att barnen skapar egna normer att efterleva i flera olika situationer 

på förskolan. Inom leken och lekvärldarna skapas normer som handlar om vilka som styr och 

vilka som får träda in i dessa. Här märkte Johansson att ålder på barnen spelade stor roll och 

även om de yngre barnen tillfälligt tilläts att ta del av leken så var det främst de äldre barnen 

som styrde leken och som hade en given plats i den. Åldern var alltså en stor maktfaktor när 

det gällde skapande av normer kring lek. Åldern hade även en stor roll vad gällde normerna 

barnen skapade inom omsorgsområden. Johansson upptäckte att äldre barn ofta hjälpte yngre 



7 

 

med saker de inte kunde och att de äldre ofta såg till att de yngre inte for illa. Här frågar sig 

dock Johansson om normerna uppstod spontant bland barnen själva eller om normerna 

uppstod med hjälp av pedagoger. Johansson noterade att barn ofta tog hjälp av de vuxna i 

situationer där andra for illa men att de trots det visste vad som behövdes för att någon skulle 

må bättre. Johansson menar att barnen ofta förlitar sig på de vuxnas stöd och åsikter trots att 

de egentligen vet vad som är rätt och fel.  

   Emilsson (2008) har skrivit en avhandling kring fostran av barn på förskolan. Genom att 

studera tre olika artiklar har hon undersökt vilka metoder som används och vilka resultat som 

förväntas när det kommer till fostran. Emilsson menar att pedagogerna både indirekt och 

direkt kontrollerar barnen vad gäller korrekt beteende och att de indirekta metoderna vuxit på 

senare år då det självständiga och kompetenta barnet lyfts fram. Normen inom fostran kan 

enligt Emilsson sammanfattas med att barnen skall bli självständiga, demokratiska 

medborgare med en tydlig syn på vad som är rätt och fel.  

   En liknande studie har även Markström (2005) utfört. Studien handlar främst om vad som 

anses vara ett ”normalt” förskolebarn och med vilka synsätt pedagoger bemöter barn. 

Markström upptäckte att pedagogerna inom förskolorna hon utförde studien på hade ett 

paradoxalt synsätt på barn. Å ena sidan försökte de se barnen som kompetenta och 

självständiga individer och barnen gjordes delaktiga i beslutsfattanden och aktiviteter. Å 

andra sidan utgick deras utvecklingssyn från att barnen var ofärdiga, eller ”not yets” som 

Markström (2005) skriver, och det var pedagogernas uppgift att hjälpa barnen att utveckla 

förmågor. Utvecklingen skulle också ske någorlunda likadant och i samma takt för alla barn 

och åtgärder sattes in för de barn som inte följde utvecklingen på det tänkta sättet. Detta 

menar Markström är något som visar att det finns en idealbild hos pedagogerna om hur ett 

”normalt” barn skall utvecklas och att det är utifrån den mallen man sedan jämför. Markström 

lade också märke till ett synsätt på barn som aktörer. Detta visades genom att barnen 

förväntades utvecklas inom det sociala på ett sätt som gjorde att de kunde anpassa sig efter 

förskolans regler och rutiner men samtidigt skapa egna möjligheter för utveckling. Markström 

observerade även att barnen skulle förberedas inför skolan, men samtidigt få leka och vara 

barn. Krocken som uppstod emellan de här två synsätten bildade ett mellanting som 

Markström kallar för att göra förskolebarn. Vidare tar Markström upp pedagogernas syn på 

förskolans allmänna betydelse för barnen och skriver att pedagogerna var ense om att 

förskolan ska kompensera för det som hemmet inte kan erbjuda, att förskolan på så vis ska 

vara en plats där alla barn får samma möjligheter. Förskolan ses som en plats där barnen får 
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nödvändiga kunskaper inför framtida skolgång och social utveckling och anses på så vis av de 

flesta som en nödvändig del i barnens utveckling.  

   Hellman (2010) har gjort en studie kring kön och normalitet inom förskolan med fokus på 

vad som anses vara typiskt pojkigt och vilka normer som är sammankopplade med detta, både 

enligt barnen själva och mellan pedagoger och barn. Jag har här valt ut de delar som riktar sig 

mer mot allmänna normer kring kön än de normer specifikt riktade mot pojkar då jag anser att 

de snävare normerna är mindre relevanta för min studie.  

   Hellman (2010) refererar till ett flertal studier som gjorts kring normalitet och kön. De visar 

att barn inte har en medfödd könsroll utan tilldelas dessa av sin omgivning. Flickor blir tystare 

och mindre ”vilda” och pojkarna blir tvärtom på grund av de förväntningar som omgivningen 

lägger på dem. Hellman höll till viss del med men hade upptäckt att pedagogerna aktivt 

försökte att motverka de stereotypa könsrollerna samtidigt som de ibland föll tillbaka i sagda 

tänk. Detta trodde Hellman bidrog till de många diskussioner som barnen hade med varandra 

om hur pojkar och flickor ska vara, både inom lek och i andra situationer. Hellman tar också 

upp att även om barnen ofta gör något som de vuxna anser vara väldigt könsöverskridande så 

är det inte säkert att barnen är medvetna om detta. Att få pröva olika situationer är det centrala 

för barnen oavsett vad omgivningen anser att de bör göra.  

   Det Hellman fann mest påtagligt i sin undersökning var att de barn som höll sig inom 

normerna för vad som var flickigt och pojkigt blev mer accepterade och sedda som 

lätthanterliga än de barn som bröt normerna vilka i sin tur riskerade att bli sedda som 

avvikande både hos andra barn och hos pedagogerna.  

    

2.3 Sammanfattning 

I det här avsnittet har jag presenterat tidigare forskning under två rubriker; ”barnboken som 

material i förskolan” samt ”normer och barn”.  

   Jag har använt mig både av böcker och avhandlingar och har valt ut delar av texterna efter 

relevans för min studie 

   I delen som handlar om barnböcker i förskolan blev det tydligt att barnboken är sedd som 

och används som ett väldigt allsidigt material som kan hjälpa barnen att utveckla många olika 

förmågor. Förmågorna som antas utvecklas är både förberedande för skoltiden och socialt 

utvecklande. Böckerna används också som ett hjälpmedel för avslappning och vila. I studierna 

som gjorts av Simonsson (2004) och Jönsson (2007) framkom det även att böckerna 

uppmuntrade både äldre och yngre elever/barn till reflektion och vidare lärande.  
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   I delen om normer presenterades barnrelaterade normer inom kön, fostran och utveckling. 

Enligt Markström (2005) var det tydligt att det fanns en normaliserad mall för hur ett 

förskolebarn ska vara och utvecklas. Pedagogerna hade paradoxala barnsyner där synen på 

barn som kompetenta stred mot synen på barn som ofärdiga. Fokus låg främst på att alla barn 

skulle få samma möjlighet till utveckling och de barn som inte följde den ideala utvecklingen 

granskades och åtgärder sattes in för att barnen skulle bli så kompetenta som möjligt. Detta 

kan kopplas ihop med det som Emilsson (2008) kom fram till i sin studie om fostran. 

Förskolebarnen fostrades till att bli demokratiska medborgare som skulle veta vad som var 

rätt och fel och därför ska kunna göra medvetna val. Det kompetenta barnet eftersträvas även 

där. Till slut tar Hellman (2010) upp normer kring könsroller, främst pojkars, på förskolor. 

Här valde jag att fokusera på allmänna normer hellre än specifika normer om pojkighet. Det 

studien till stor del visade var att de som höll sig till de traditionella könsrollerna blev mer 

accepterade än de som överskred dem.  
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3. Teori 

Jag har valt att ta en normkritisk ansats till mitt arbete, med fokus på den normkritiska 

pedagogiken.  Jag kommer här nedan att förklara vad det innebär.  

 

3.1 Normer 

För att förstå vad en normkritisk pedagogik innebär så måste man först och främst ha 

förståelse för vad en norm är, hur de används och vilka för- och nackdelar normer har.  

 

Hechter & Opp (2005) har utrett vad begreppet norm står för, hur de påverkar vårt samhälle 

och människors interaktioner med varandra.  

   En norm är ett kulturellt fenomen som har funktionen att reglera våra beteenden och åsikter 

i olika situationer. De är informella regler om hur människor förväntas att agera och förväntas 

tycka vara ett accepterat beteende och/eller handling. I inledningen skriver de att många 

psykologer argumenterar för att utan sociala normer så skulle ett samhälle med mänskliga 

interaktioner inte fungera då normer utgör en mall för vad som är ett accepterat socialt 

beteende.  

   Enligt Hechter & Opp (2005) går det att dela upp normerna i två definitioner. Den första är 

normer som människor följer oavsett vad konsekvenserna blir för den som följer dem. Här tar 

de upp duellen som exempel. ”[ ].. a man who engaged in a duel was prepared to give up his 

life to salvage his honor” (2005, s.8). Den andra är normer som bygger på vilket beteende 

andra förväntar sig att någon ska ha i en viss situation. Som exempel här kan hemligheter ges. 

Om någon berättar en hemlighet för dig så förväntas det att du behåller informationen för dig 

själv. Bryter du mot detta uppstår ilska och besvikelse.  

   Oavsett vilken form av norm du bryter mot så är känslan av skam eller skuld något som ofta 

är framträdande. Ibland kan det vara andra som projekterar känslorna på dig och ibland kan 

känslorna komma inifrån dig själv. I vilket fall är det ofta uppenbart att du har brutit mot en 

norm.  

  Horn (2005) skriver att även om normer ofta är sedda som ett instrument för att få samhällen 

och människors interaktioner med varandra att fungera så är de inte alltid till allas fördel. Med 

den tidigare definitionen av ordet så blir kopplingen till ordet normalt väldigt tydligt och det 

är här som normernas nackdelar träder in.  
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Horn skriver om normerna kring den kvinnliga sexualiteten och tar upp könsstympning som 

exempel. Trots att de negativa påföljderna av detta ingrepp är många och i vissa fall dödliga 

så övervägs dessa av normen att kvinnorna ska vilja behålla sin oskuld fram till bröllopet. 

Horn drar därför slutsatsen att utan normen vad gäller kvinnornas begränsade sexualitet så 

hade könsstympning varit onödig och förmodligen inte alls lika vanligt förekommande som 

det är idag. 

 

3.2 Normkritisk teori och pedagogik 

Den normkritiska teorin och pedagogiken bygger på vad som först var queerteori och som 

sedan har utvecklats till olika riktningar inom normkritisk pedagogik (Bromseth & Darj, red. 

2010).  

    Morland & Willox (2005) har i boken ”Queer Theory” samlat artiklar som berör 

queerteorin och queerpolitik. Danuta Walters (2005) presenterar de händelser som ledde till 

queerpolitikens och queerteorins utbredning. En av de stora händelserna var AIDS-epedemin 

som under 1980-talet bredde ut sig och på så vis gav många homosexuella en anledning till att 

samarbeta; dels på grund av de religiösa förföljelser som uppstod och dels för att hantera den 

kris som uppstod. Detta i sin tur ledde till en politik för det icke normativa som kom att kallas 

queerpolitik. Det här gjorde att ordet ”queer” och dess betydelse började diskuterar kraftigt. 

För vissa betydde det homosexuell, för andra var det ett samlingsord för alla som inte följde 

den heteronormativa modellen. Det är just den frågan som queerteorin bygger på: vad är 

egentligen queer? Vad är det som gör en teori queer? Eftersom definitionen av begreppet inte 

är entydigt så är det väldigt svårt att få ett tydligt svar på de frågorna. Grunden till queerteorin 

och queerpolitiken var i vilket fall att inkludera alla som stod utanför det heteronormativa och 

visa att alla är lika och borde ha lika rättigheter.   

   I introduktionen försöker Morland & Willox (2005) att kortfattat förklara begreppet trots att 

förklaringen är väldigt komplex. Queer är både ett liberalt tänkande och en icke normativ 

livsstil. Queer är en teori, politik och aktivism. Författarna menar att queer både är något man 

gör och något man är, men att gemensamt för alla definitioner så ligger det normkritiska 

perspektivet.  

   Begreppet queerpedagogik har funnits sedan det myntades 1993 och har vuxit sig större och 

större genom åren. Det används främst vid beskrivning av den pedagogik som ifrågasätter 

normer kring sexualitet och kön. Det var RFSL som var först med att ge ut en metodbok inom 

området i Sverige år 2004 och de har efter det även gett ut material rörande diskriminering 
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kring genus, etnicitet, klass och funktionshinder. Den normkritiska pedagogiken är ett 

samlingsbegrepp för alla dessa områden och fungerar som ett redskap när det gäller att 

utmana och ifrågasätta rådande normer vad gäller dessa områden specifikt inom pedagogik 

och utbildning. Eftersom den normkritiska pedagogiken är relativt ny i Sverige (skolverket 

startade så sent som 2009/2010 fortbildningar kring detta) så finns det heller ingen vidare 

dokumenterad kunskap om huruvida den normkritiska pedagogiken förändrar och/eller 

förbättrar eller inte (Bromseth & Darj, red. 2010).  

    Bromseth (2010) går djupare in på hur en norm skapas och upprätthålls med det vita, 

heterosexuella medelklassparet med barn som norm för hur en svensk familj ska vara som 

exempel. Bromseth förklarar att för att detta skall fortsätta att vara en norm i Sverige så krävs 

det att sådant som ligger bortom normen blir avgränsat. Det krävs också att det medför vissa 

privilegier med att tillhöra normen. De som inte tillhör normen får ofta förklara och försvara 

sig och i vissa fall, som med homosexuella, så är inte heller rättigheterna desamma. Normen 

är det människor framförallt ska vilja eftersträva och det som ligger utanför blir mött med 

tveksamhet och misstänksamhet.  

   Det normkritiska perspektivet ligger som grund till min studie för att hjälpa mig att förstå 

varför barnboken blivit så populär, och om dess normalitet på något vis kan påverka hur 

pedagoger använder och ser på böcker i jämförelser med andra sagoberättarformer. 

 

3.3 Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag först redogjort för vad normer är och hur de kan påverka människors 

beteende och val. Därefter förklarade jag hur den normkritiska pedagogiken uppstod och vad 

syftet med den är.  

    En norm är en oskriven regel om hur människor förväntas bete sig och agera i vissa 

situationer. Normer varierar mellan olika kulturer och har både positiva och negativa aspekter. 

En del psykologer anser att ett samhälle inte skulle fungera utan normer, att normerna 

kontrollerar och ger trygghet i de mänskliga interaktionerna. Men man har också sett de 

negativa påföljderna med normer när normerna uppmuntrar skadliga handlingar så som 

könsstympning.  

   Den normkritiska pedagogiken uppstod som en reaktion på dessa negativa följder och har 

sina grunder i queerteorin. Det huvudsakliga syftet är att ifrågasätta och studera normer för att 

förhindra diskriminering och skadliga beteenden.  
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4. Metod 

Jag har valt att försöka besvara mina frågeställningar genom att utföra ett begränsat antal 

kvalitativa intervjuer. Nedan kommer jag att redogöra för mitt resonemang kring mitt urval, 

analys och forskningsetiska principer.  

 

4.1 Urval 

Jag har valt att göra två parintervjuer och tre enskilda intervjuer. Detta för att dels få höra 

enskilda pedagogers syn på barnböcker och dess status och dels för att få igång en diskussion 

mellan pedagoger. Jag funderade även över om jag skulle skicka ut enkäter till olika förskolor 

i andra kommuner men valde intervjuer framför det då pedagogernas resonemang och 

tankegångar blir tydligare, samt att möjligheten för följdfrågor gör att jag kan få en djupare 

förståelse för deras åsikter och tankar (Widerberg, 2002).  

    Pedagogerna jag valde att intervjua arbetar på två olika förskolor i kommunen jag bor i. Jag 

valde detta eftersom det underlättade för mig vad gäller tider för intervjuer. Vid valet av vilka 

pedagoger jag skulle intervjua spelade varken ålder eller kön någon större roll då det inte var 

relevant för min studie, eftersom studien främst handlar om samlade antaganden och 

föreställningar kring barnboksanvändandet i förskolan idag. Pedagogerna jag intervjuade är 

emellan 30 och 55 år gamla. Jag använde en ljudinspelning på min mobiltelefon för att spela 

in intervjuerna. Detta valde jag dels för att kunna föra ett fritt samtal med pedagogerna utan 

onödiga avbrott och dels för att underlätta vid renskrivning och analys.  

   Innan jag utförde intervjuerna formulerade jag en intervjuguide (se Bilaga 1). Detta för att 

försäkra mig om att de frågor eller områden jag ville undersöka togs upp. Den hjälpte mig 

även att behålla en röd tråd genom intervjuerna (Holme och Solvang, 1997).  

 

4.2 Resultat och analys 

Efter att intervjuerna var genomförda renskrev jag dem och antecknade samtidigt olika 

mönster, likheter eller skillnader och övriga funderingar som dök upp allt eftersom jag skrev. 

Detta för att inte glömma bort tankegångar och för att i efterhand kunna se om dessa stämde 

eller om avvikelser skedde. Jag delade även upp varje intervju i de rubriker som utgjorde 

intervjuguiden för att avgränsa och göra de olika ämnen som berördes mer synliga.  

   När jag sedan skulle skriva min analys bestämde jag mig för att färgkoda varje intervju och 

sedan dela in svaren efter varje individuell intervjufråga. Under varje fråga samlade jag sedan 
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svaren till den frågan från samtliga intervjuer och fick på så vis en tydligare överblick. Detta 

hjälpte mig även att se fler mönster i svaren.  

 

4.3 Forskningsetiska principer 

När en studie som den här utförs så krävs det att jag som forskare följer vissa etiska riktlinjer. 

Dessa är utgivna av Vetenskapsrådet (2011) och är uppdelade i fyra huvudkrav. Dessa 

huvudkrav ska jag utveckla här nedan och jag ska även visa hur jag har följt dem.  

 Informationskravet 

Detta krav innebär att de som deltar i forskningen ska upplysas om att den är frivillig, vilka 

delar som ingår och vad deras uppgift är. Detta följde jag genom att jag innan varje intervju 

berättade att de fick avbryta när de ville. Jag informerade även om att intervjuerna spelades in 

och gav dem möjligheten att vägra detta.  

 Samtyckeskravet  

Detta innebär att jag som forskare ska få ett samtycke från medverkande i undersökningen. 

Om de som medverkar är under 15 år krävs även vårdnadshavares samtycke. Detta skaffade 

jag genom att detaljerat beskriva vad intervjun handlade om och vad den skulle användas till 

både via telefon och vid intervjutillfället.  

 Konfidentialitetskravet 

Vill de medverkande vara anonyma så ska de få vara det. Detta meddelade jag både via 

telefon och vid intervjutillfället och har enbart använt mig av citat från intervjuerna i min 

skrivna studie. För att kunna garantera anonymitet har jag inte fört anteckningar på 

pedagogernas och förskolornas namn samt pedagogers ålder och kön.  

 Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att uppgifter som medverkande i studien lämnar ut enbart får användas i 

studien de medverkar i.  

 

4.4 Kvalitativ intervjumetod 

Jag valde att utföra kvalitativa intervjuer. Detta innebär att jag som forskare begränsade 

antalet medverkande i studien och förde samtal med dem för att få en fördjupad kunskap om 

deras tankar. (Bryman & Bell, 2011).  

   Då min studie främst berör pedagogers tankar och erfarenheter så var det viktigt för mig att 

välja en metod där dessa framkom på ett tydligt sätt. Genom att samla in materialet kvalitativt 
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så fick jag som forskare en djupare inblick och förståelse för det pedagogerna berättade då jag 

hade en nära kontakt med personerna i undersökningen (Bryman & Bell, 2011).  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som berör trovärdigheten i en studie.  

   Reliabiliteten i en studie kan avgöras av hur väl ett slumpmässigt resultat har försökt att 

undvikas. Detta kan ske genom att man samlar in material från många olika källor och 

antingen har en medperson med i intervjun som noterar att anteckningar stämmer överens 

med det som sägs eller att man spelar in intervjun så att den kan lyssnas på och uppfattas rätt 

så många gånger som det behövs (Patel & Davidsson, 2011). Jag har intervjuat flera olika 

personer, både i grupp och individuellt, och sedan analyserat resultatet via ljudinspelningar 

för att minimera risken för feltolkningar och slumpbaserade resultat. 

   Validiteten av en studie avgörs av huruvida analysen och diskussionen i en studie går att 

knyta an till teoretiska begrepp och tidigare forskning i ämnet. Detta för att en studie kring 

människors erfarenheter, tankar och åsikter ofta är väldigt abstrakt (Patel & Davidsson, 2011). 

Genom att jag använde mig av både teorier och tidigare forskning i min diskussion så 

validerar jag på så sätt mitt resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

5. Resultat 

Här presenteras en sammanställning av utförda intervjuer. I citaten används ibland två punkter 

i slutet av en mening och detta symboliserar att pedagogen pausar eller dröjer med 

fortsättningen. Citaten markeras med P1, P2 osv. där bokstaven P står för pedagog.  

 

5.1 Barnboken som universalverktyg 

Alla pedagoger svarade att den största anledningen till varför de har barnböcker på sin 

avdelning var för att främja språkutvecklingen hos barnen. De pekade även på en rad andra 

utvecklingsområden så som fantasi, koncentration, reflektion och diskussioner med andra 

barn och pedagoger. Att lässituationen var en mysig stund togs också upp och även att 

barnböckerna kunde användas som en förberedelse vad gällde läs- och skrivutveckling.  

 

P1:  

Det är ju lite svårt det för det är ju så självklart. Böcker ger ju så mycket, både 

språkligt, fantasi, gemenskap när man sitter tillsammans och läser. Vad ger det mer? 

Att man.. Ja, det är ju språket, att man tolkar vad bilderna är och betyder. Ja.. Det är 

väl därför vi har böcker. 

 

P3: 

Det tillhör ju, eh, förskolans roll att ha böcker. För att barn ska komma i kontakt med 

språket framför allt, att de ska lära sig lyssna till en bok, komma på och lära sig nya 

ord, komma i kontakt med det skrivna språket. 

 

En av pedagogerna menade att barnböckerna kan användas till att jobba emot nästan alla mål i 

förskolans läroplan. I barnböckerna kommer barnen i kontakt med matematik, naturvetenskap, 

fakta om olika områden, värdegrundsfrågor och symbolspråk. Sex av sju pedagoger använde 

böckerna som stöd vid olika teman och även här pekade de på en mysig gemenskap runt en 

bok vid vilostunder som ett användningsområde.  

 

P2: Vad kan det vara mer? Du sa säkert om språkutveckling och alltihopa. Och sen är 

det ju att se olika kulturer och allas lika värde. Du kan rabbla upp hela Lpfö! [skratt]. 

P1: Det är ju mycket lärande i böckerna. 

P2: Ja. 
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P1: Inom alla målen. 

P2: Det är ju både natur och teknik och matematik. Alltså det är egentligen alla Lpfös 

mål skulle man kunna säga. 

 

På två av avdelningarna hade de bondgården som tema och de tyckte att barnböckerna kunde 

hjälpa till väldigt mycket vad gällde fakta och ge de yngsta barnen ett sammanhang mellan ett 

ord och en bild. Lärandet och barnens utveckling låg för alla som grund till varför barnböcker 

fanns på avdelningen. 

   På frågan om de skulle kunna klara sig utan barnböcker så svarade fem av sju att de säkert 

skulle kunna klara sig utan dem, men att de inte ville utesluta något material. En av 

pedagogerna som jobbar med de yngsta barnen berättade att de arbetade mycket med 

tredimensionellt material för att barnen skulle få känna, se och höra samtidigt när det 

berättades sagor eller pratades om ett specifikt område. En annan pedagog menade att 

barnböckerna är ett väldigt bra hjälpmedel för dem som har svårt att komma på egna sagor 

men att flanosagor fyller ungefär samma funktion som barnböcker. Alla pedagoger var 

överens om att det skulle bli väldigt tomt och torftigt utan barnböcker på avdelningen.  

 

P4:  

Man hade ju klarat sig utan böcker, men det hade ju varit väldigt torftigt. Och det hade 

ju inte känts bra för det är ju en väldigt viktig del för barnen, det är ju barnens framtid. 

Framförallt idag att få ha den fysiska boken tror jag är jätteviktigt för det är så många 

barn som lyssnar och tittar på TV och datorer och sådana där saker. 

  

 

5.2 Positiva erfarenheter 

Sex av sju pedagoger läste väldigt mycket när de var yngre, både hemma och i skolan. De 

vars föräldrar läste för dem på kvällarna tyckte att det var en väldigt mysig stund ihop med 

dem och fortsatte sedan att läsa själva om kvällarna när de hade lärt sig att läsa. Alla 

pedagoger hade bara positiva läserfarenheter och fem av sju har fortsatt att läsa mycket även i 

vuxen ålder. Pedagogerna pratade främst om erfarenheter kring böcker och läsning i det egna 

hemmet och deras fokus låg främst på de lässtunder de hade ihop med föräldrarna.  
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P3:  

Hmm.. Ja.. Vi hade alltid haft böcker hemma och jag har nog alltid… Vi har nog läst 

rätt mycket hemma faktiskt. Sen är jag ingen bokmal, jag är ingen sån som slukar 

böcker och läser mycket nu men jag läste mer som yngre. Men inte så mycket nu. Det 

finns inte tid för det längre. [skratt] 

 

P6:  

Nä, alltså min mamma och pappa läste ju för mig varje kväll när vi gick och la oss. 

Alltså det var en mysig stund på kvällen. Att det blev en, ja alltså att det var en del av 

dagsrutinen där hemma. Tycker jag, alltså så. Ja, man fick en stund med mamma och 

pappa alltså så. 

 

En av pedagogerna pratade om att hennes egna positiva syn på läsning och böcker kan ha gett 

upphov till att hon vill att barnen i förskolan ska få ta del av samma sak.  

   I diskussionerna kring böckernas status i samhället framkom det att tankarna kring detta 

skiljde sig väldigt mycket mellan pedagogerna. Några av dem menade att böcker och 

biblioteks popularitet har minskat bland barnen på senare tid och ersatts av andra medier. 

Detta menade pedagogerna var en negativ utveckling och tyckte att det var synd att det blivit 

så.  

P5: 

Nej, tycker att de börjar försvinna och ersättas mer och mer av annat. Det är inte lika 

populärt med bibliotek längre som det var när jag var liten. Det är tråkigt tycker jag. 

Men kulturellt sätt så har de nog det. Böcker känns lite ”finare” än annat. 

 

Några pedagoger tyckte, som i exemplet ovan, att läsning och böcker förmodligen kunde 

anses som ”finare” och mer accepterat än andra sagoformer som till exempel filmer. Två av 

pedagogerna menade också att det var bra för barnen att få sitta ner och lyssna på en saga 

istället för att få allt visuellt presenterat för sig. De pratade om att vi lever i ett bildsamhälle 

där barnen dagligen matas med bilder och kan behöva försöka skapa egna utifrån en historia. 

Alla pedagoger verkade vilja framhäva böcker och läsning och hjälpa till för att ge dem den 

status de hade när pedagogerna var barn på nytt. 
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P2:  

Sen när dom blir lite större så är det ju väldigt viktigt att kunna skapa sig egna bilder i 

huvudet. Egna när man läser en bok utan bilder. Det blir svårare och svårare för 

dagens barn för dom lever i ett bildsamhälle. Ja, det är nästan så att det är svårt för 

dom så det är ju jätteviktigt att träna på berättelse utan bild. Allting är ju så högt tempo 

i alla barnprogram, i alla filmer och det är ju.. Det får ju inte vara tråkigt. [skratt] 

 

5.3 Ingen sagoberättarform som barnboken 

Tre av pedagogerna som arbetade på en yngrebarnsavdelning tog upp likheterna mellan en 

iPad och en pekbok men menade på att barnen då förlorar känslan av att få hålla i den fysiska 

boken.  

P7: 

Alltså jag kan tycka lite att sedan man fick in ipaden med de här små så är ju det 

samma sak som en pekbok. Det är väl bara att det är ett annat slags.. Den där känslan 

av att ha en bok i handen och sitta med den försvinner ju. 

 

Detta var något som flera av pedagogerna tog upp. De tyckte att det var väldigt viktigt för 

barnen att få hålla i och känna på en riktig bok. En pedagog trodde att bläddrandet i boken 

kunde hjälpa till att stärka motoriken hos små barn. En av pedagogerna tog upp att hon själv 

föredrog en riktig bok framför de elektroniska som går att ladda ner till telefonen och 

ljudböcker. Två av pedagogerna tyckte inte att det skulle bli för mycket teknik i förskolan 

utan föredrog barnböcker framför sagor på iPad, dator eller filmer.  

   I fyra av intervjuerna diskuterade vi skillnader på böcker och film och vad som var positivt 

eller negativt med filmer. Ingen av pedagogerna använde sig särskilt mycket av film i 

verksamheten. På en avdelning med äldre barn användes de främst vid vilan efter maten och 

på en med yngre barn visade de ibland en film med Mamma Mu som komplement till en bok 

men tyckte att barnen var minst lika intresserade av boken som av filmen. Samma pedagog 

som berättade det sistnämnda pratade också om skillnaderna på känslors intensitet vad gäller 

böcker och filmer. Skräck, glädje, sorg och andra känslor kunde kännas starkare genom filmer 

och under diskussionens gång kom hon fram till att detta säkert kunde användas på något sätt 

om de skulle titta närmare på olika känslor. En annan pedagog sade att små barn som inte har 

någon erfarenhet av vissa känslor kan ha svårt att relatera till dem när de tas upp i böcker men 

kan känna dem på ett annat sätt när de ses på film.  
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P2:  

Den blir ju så påtaglig filmen kan jag tycka. Jag själv tycker att film kan vara väldigt 

otäckt och mycket. [skratt]. Jag vet när jag skulle se Sagan om Ringen på bio och det 

var alldeles för högljutt och hemskt för mig.  [skratt] Men däremot boken uppskattade 

jag jättemycket att läsa för det blir inte lika överväldigande. Filmen blir mer 

känslomässig.. kraftigt. Med bild och ljud. 

 

P7: 

Filmer, alltså på något vis slipper ju barnen tänka så mycket för där är ju så mycket 

alltså med bilder hela tiden. En bok är ju mer att dom får tänka lite. […] Men en film 

är ju mer ett sätt att koppla av tycker ju jag alltså. Som en slags vila eller så. En bok 

tänker man nog mer. 

En av pedagogerna funderade över hur mycket böcker det kommer att finnas om några år när 

nästa generation, eller generationen efter det, tar över. Hon undrade om teknik och filmer 

kommer att ersätta böckerna helt till slut men hoppades innerligt att det inte skulle bli så.  

   Pedagogerna var överlag överens om att inget material var så användbart som böcker och att 

tekniskt material främst ska användas som ett komplement då och då i verksamheten.  

 

 

5.4 Skillnader ur ett utvecklings- och kunskapsperspektiv  

I den här delen av intervjun ställde jag frågor om vilka förmågor böcker och andra former av 

sagoberättande kan hjälpa till att utveckla. Några av pedagogerna tyckte att flanosagor var 

näst intill identiska med barnböcker när det kom till främjandet av barnens utveckling. Med 

hjälp av båda formerna kunde barnen koppla ord till bilder, diskutera bilder och begrepp, 

hjälpa till att berätta sagan själva och båda formerna bidrog till gemenskap.  

 

P3: 

Alltså flanosagor eller det fria berättandet där upplever jag att man utvecklar ungefär 

detsamma. Där blir man också delaktig och det blir en diskussion och man är med och 

man liksom fångar barnen. Dom utvecklar ju också lyssnandet och hela den biten. 

Kanske mer det än vad dom gör med en film. Där är ju mer bok- och flano- och 

berättandesagorna mer gemenskap. 
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Precis som i början av intervjun tar pedagogerna upp barnbokens fördelar vad gäller 

språkutvecklingen och att koncentrationen ökas genom högläsning för barnen. Två av 

pedagogerna tar däremot upp även det motsatta; att de upplever att filmer gör barn mer 

fokuserade en längre tid då filmer är längre än barnböcker och har starkare 

förmedlingsformer. Vad två av pedagogerna sade var också att det fria berättandet, alltså 

sagor utan bilder, kan hjälpa barnen att stärka sin förmåga att skapa egna bilder och 

associationer.  

 

P5:  

Sen ser vi ju, vi ser ju att när det blir mer än ett förmedlingssätt så suger det.. 

koncentrationen. Att det ökar så mycket mer när det blir både ljud och bild och 

rörelse. Det ser vi ju, att dom kanske har lättare för att hålla kvar lite längre. Faktiskt. 

 

P2: 

Men alla berättandeformer kan innehålla allt, det är väl mer att i den berättandeformen 

utan bild så tränar du ju att skapa egna bilder. Eller göra egna bilder, jag vet inte. Vet 

inte om det också kan stimulera fantasin mer? Det borde ju göra det, men frågan är väl 

om det gör det för dom som har svårt för det, att dom kanske inte får några bilder. Och 

dom borde ha bokläsning eller film för att åtminstone få.. lite..  

Den sagoform som pedagogerna pratade minst gott om var filmer, eller tv-tittande i allmänhet 

men de påpekade ändå att man inte ska utesluta något material i förskolan även om det inte 

fick bli för mycket av de tekniska. En av pedagogerna menade att filmer, ljudböcker och 

liknande är väldigt bra som stöd till de med läs- och skrivsvårigheter men hon kunde inte se 

några andra fördelar med dem. 

 

P3:  

Till en flanosaga där ser ju inte barnen oftast texten till sagan. Det gör dom ju i en bok. 

Och där ser dom ju ordbilderna och dom ser ju liksom.. Men ja.. Det kanske inte 

spelar så stor roll i den åldern. 

 

P4:  

Dom som har svårt att ta sig igenom texter och inte kommer ihåg och sådär. Då är det 

ju fantastiskt att det finns alla dom här medierna då. Så man kan höra och så man kan 
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se sådär så att alla får lika möjlighet på det men samtidigt ska det väl vara det sista.. 

Det tror jag inte att vi behöver vara rädda för att vi inte får. 

 

Alla pedagoger tar sig mer tid att fundera över barnböckernas positiva aspekter än vad de gör 

med övriga formers positiva egenskaper. Tvärtom blir det när de ska prata om de negativa 

aspekterna av de olika formerna. Ingen pedagog säger något negativt om barnböckerna under 

den här delen av intervjun, eller tidigare delar, men hittar något negativt om övriga 

sagoformer.  

 

5.5 Sammanfattning 

Mitt resultat har visat att alla pedagoger som deltagit i undersökningen enbart har positiva 

tankar om barnböcker och deras funktioner. Språkutveckling, fantasi, koncentration och 

gemenskap är några av de områden som pedagogerna menar att barnböcker främjar. Den 

utveckling de främst lyfter fram är språkutvecklingen.  

Alla pedagoger berättar att deras erfarenheter från barndomen enbart är positiva och att 

läsning, både högläsning och läsning på egen hand, var något de tyckte om även om alla inte 

läser lika mycket numera.  

   Pedagogerna hade svårt för att hitta likvärdiga sagoformer men några av dem kom fram till 

att flanosagan var ett material som kunde användas för att utveckla liknande förmågor som de 

tyckte att barnböckerna gav.  

   Något annat som framkom i undersökningen var att pedagogerna hade en delad skeptisk syn 

på tekniska komplement vad gällde sagoberättande och ansåg att även om man inte borde 

utesluta dem helt så var det viktigt att de inte användes för mycket.  

   Undersökningen visade tydligt att pedagoger föredrar barnböcker framför andra sagoformer 

då de tog sig mer tid att fundera över barnböckernas positiva aspekter än de andra formernas 

samt att ingen av dem nämnde något negativt alls om barnböcker och läsning i allmänhet.  
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6. Diskussion 

6.1 Barnboksanvändandets normativa karaktär 

Till att börja med vill jag jämföra resultatet med de definitioner av begreppet norm som 

förklaras i teoriavsnittet. Detta för att ge klarhet i om användandet av barnböcker i förskolan 

kan kallas för en norm och vad som i så fall pekar på att det är så.  

   De första definitionerna ges av Hechter & Opp (2005) och de menar att en norm är en slags 

oskriven lag om vad som är ett accepterat socialt beteende och/eller handling. Utöver det 

skriver de att begreppet kan delas upp i två mindre definitioner. Den första är när en person 

följer en norm oavsett vad konsekvenserna blir för den som följer den och den andra är de 

normer som ligger som förväntningar hos andra att du ska följa.  

   Att använda barnböcker i förskolan finns det först och främst ingen lag som säger att man 

bör göra. Detta gör att det faktum att alla avdelningar jag arbetat på och utförde min studie på 

har barnböcker tillgängliga för barnen blir som en oskriven lag. Denna slutsats styrks 

ytterliggare av att alla pedagoger i min studie såg det som en självklarhet att ha barnböcker på 

avdelningen.  

   Det blir svårare att avgöra om de två mindre definitionerna stämmer in på pedagogernas syn 

på barnböcker då det inte tydligt framkom i studien om pedagogerna kände att de skulle 

använda sig av böcker både privat och i verksamheten oavsett vilka konsekvenser som skulle 

uppstå. Men däremot kan deras syn på böcker som självklara, både på förskolan och i deras 

uppväxt, möjligen tolkas som ett beteende de anser är förväntat av dem. Detta för att de själva 

under sin uppväxt fått höra och uppleva många positiva aspekter kring böcker och på så vis 

vill föra vidare upplevelserna till andra.  

   Bromseth (2010) menar att normer enbart kan upprätthållas om det som ligger utanför 

normen inte har samma fördelar och ständigt blir utsatt för misstänksamhet. Detta är något 

som blir tydligt i studien när övriga former av sagoberättande, då speciellt de tekniska, pratas 

om på ett negativt och skeptiskt sätt. Pedagogerna var överens om att tekniken inte fick ta för 

stor plats i verksamheten även om de inte förklarade varför de tycker så. Varför förklaringarna 

uteblev till största del kring detta är nästan omöjligt att veta men det är en intressant 

observation som är värd att tas upp i det här sammanhanget.  
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6.2 Normens möjliga grunder 

Eftersom användandet av barnböcker enligt ovanstående text mycket väl kan vara en norm så 

kan vi försöka besvara frågorna ”varför finns den här normen och vad bygger den på”? För att 

kunna besvara dessa frågor så måste vi se på de antaganden som pedagogerna i studien har 

om barnböcker och dess funktion och huruvida dessa antaganden grundar sig i tidigare 

forskning eller i pedagogernas egna föreställningar. Jag kommer också att titta närmare på vad 

antaganden kring tekniken kan grunda sig i.  

 

6.2.1 Den magiska barnboken 

Det som framkommer tydligast i resultatet är att alla pedagoger anser att barnboken kan 

hjälpa till att utveckla ett flertal förmågor hos barnen. Språkets och fantasins utveckling var 

det som var mest framträdande, men de nämnde även andra delar så som koncentration och 

samspel. Det som däremot inte framkom var om pedagogerna aktivt jobbade med barnböcker 

för att stärka just dessa förmågor hos barnen, eller om de antog att barnboken på egen hand 

kunde hjälpa till med detta. Eftersom ingen av pedagogerna nämnde någon specifik aktivitet 

eller pratade om hur de själva arbetar med böcker så fick jag intrycket att de ansåg det senare.  

   Både Henriksson (2006) och Hellsing (1999) tar upp det faktum att barnböcker kräver ett 

aktivt och engagerat arbete för att barnen ska kunna dra nytta av dem. Doverborg & Pramling 

Samuelsson (1996[1995]) menar att för att syftet med ett material ska bli synligt och för att en 

utveckling ska ske hos barnen tack vare materialet så krävs det att materialet används ihop 

med pedagogen. Om de pedagoginitierade och aktivt genomförda boksituationerna är färre än 

de där barnen sitter och bläddrar själva eller läsning vid vilan, utvecklas dessa förmågor då? 

Simonsson (2004) fick i sin studie fram ett resultat som visade att de aktiva boksituationerna 

med ett tydligt syfte var klart mycket färre än övriga situationer. Om situationen nu är ungefär 

densamma på de förskolor jag utförde min studie vet jag inte, men efter hur jag tolkade 

resultatet så är det mycket möjligt.  

   Bromseth (2010) menar att en norm blir tilldelad privilegier och på så vis blir upphöjd över 

det som ligger utanför normen. Kan det då vara så att om barnboksanvändandet på förskolor 

är normaliserat så tar man som pedagog deras positiva egenskaper för givna och glömmer på 

så vis bort att arbeta aktivt med dem?  
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6.2.2 Språkutveckling 

Språkutvecklingen var det område som pedagogerna i studien lade störst fokus på vad gällde 

barnböckernas fördelar. De pratade om ordförståelse, symbolspråk, utvecklat ordförråd och 

bildernas betydelse för barnens meningsskapande i texter. Detta upptäckte även Simonsson 

(2004) i sin studie.  

   Strömqvist (2003) menar att den tidigare formen av språkutvecklingen sker hos barnen 

genom direktkontakt med sin omgivning och fysiska aktiviteter som leder till en förståelse för 

begrepp. Lägesbegrepp, så som i, på, utanför, under och över, undersöker barn genom att 

placera, kasta och välta föremål. Strömqvist skriver också att efter barnen har tillägnat sig 

omkring 25-30 ord i sitt ordförråd så sker en så kallad ordförrådsspurt. När den sker är 

individuellt men gemensamt för barnen är att vid den första spurten är det substantiv som ökar 

mest. Vid den andra spurten ökar verben och vid den tredje är det bland annat hjälpverb och 

prepositioner som ökar mest.  

   Om man som pedagog skulle främja barnens språkutveckling utifrån den här teorin så skulle 

det logiska vara att uppmuntra till praktisk språkinlärning för de allra yngsta barnen och 

många direkta samtal med dem för att sedan övergå till teoretiska metoder när de första 

ordförrådsspurterna träder in. Stämmer teorin så skulle barnböcker med text vara överflödiga 

vad gäller den allra tidigaste språkutvecklingen. En av pedagogerna som arbetade på en 

avdelning med barn i åldrarna 1-3 berättade att de lade mer fokus på tredimensionella sagor 

med de yngsta. Deras metoder stämmer mer in på den här teorin än vad metoderna på de 

andra avdelningarna för de yngsta barnen gör.  

   Å andra sidan menar Kåreland (1994; 2001) att barnens språkutveckling redan i väldigt tidig 

ålder kan främjas med hjälp av barnböcker för att ge barnen lustfyllda erfarenheter vad gäller 

språket. Hellsing (1999) nämner något liknande och menar att barnböcker för de allra yngsta 

ska innehålla ord som barnen kan leka med och undersöka för att finna glädje i språkbruket. 

Kåreland (1994; 2001) skriver också att det är viktigt att ta tillvara på det stora intresse som 

barn i åldrarna 2-4 ofta visar för språket genom ramsor, barnböcker eller fria berättelser.  

   Detta var vad många av pedagogerna i min studie nämnde i samtalen kring deras egna 

erfarenheter och jag fick känslan av att det var det pedagogerna ville föra vidare till 

verksamheten.  
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6.2.3 Hur barnen utvecklar sin fantasi genom barnböcker  

Pedagogerna pratade också om barnböckerna som ett hjälpmedel för att utveckla barnens 

fantasi och förmåga att skapa egna bilder i huvudet vid högläsning. En av pedagogerna 

nämnde också att bilderna i böckerna kan hjälpa de barn som har svårt för eget bildskapande.  

   Kåreland (1994; 2001) tar upp att vuxna ofta säger att barn har fantasi för att de kan 

föreställa sig omgivningen som något annat än vad det är. Men hon menar att fantasi är så 

mycket mer än fiktion. Att kunna fantisera är att kunna se verkligheten på ett annat sätt och 

använda sig av fantasin för att förstå verkligheten.  

   Detta tolkar jag i relation till barnböcker som att barnen genom sin fantasi kan sätta till 

synes helt främmande världar i litteraturen i relation till sin egen vardag. Dels för att förstå sin 

egen vardag bättre och dels för att lösa eventuella problem som kan uppstå i den. Om 

barnböcker hjälper till att utveckla barns fantasi eller om fantasin hjälper till att utveckla barns 

tolkning av barnböcker är då en följdfråga som dyker upp. Eftersom det pedagogerna främst 

syftade på var att barnboken hjälpte till att stärka barns fantasi så ska jag även titta närmre på 

det.  

   Doverborg & Pramling Samuelsson (1996[1995]) skriver om att det går att möta fantasi i 

barnböcker och sagor men då krävs det att pedagogen uppmärksammar barnen på detta. Då 

många barn inte har en förförståelse för vad begreppet fantasi innebär så kan de inte på egen 

hand aktivt utveckla den. Om barnet inte kan se på fantasi och verklighet som skiljda begrepp 

så kan heller inte passiv användning av barnböcker främja utvecklingen. Det krävs att 

pedagogen aktivt pratar om och diskuterar fantasi med barnen i samband med bokläsningen 

för att en förståelse ska uppstå. En bok kan alltså inte ensam göra detta med barn som inte har 

en grundläggande förståelse för begreppet. 

   Vid intervjuerna fick jag uppfattningen att några av pedagogerna ansåg just detta; att böcker 

på egen hand stärker barns fantasi. Detta uppfattade jag genom att de uppgav fantasi som ett 

område som förstärktes med hjälp av böcker men att ingen av dem tillade något om 

pedagogernas del i utvecklingen.  

 

6.2.4 Tekniska former av sagoberättande 

Datorer, iPads och ljudböcker är relativt nya fenomen inom både skola och förskola. Jag var 

själv 13 år när vi fick en dator hemma och tillgången till datorer i skolan var knapp. Det var 

först när jag började i högstadiet, i slutet på 90-talet, som antalet datorer per elev ökade. Jag 
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vet inte säkert, då detta inte framkom i intervjuerna, att de pedagoger jag samtalade med har 

samma erfarenheter kring detta som mig. Men med tanke på att alla pedagoger var minst fem 

år äldre än jag själv och uppvuxna i samma län som jag så kan jag dra den logiska slutsatsen 

att den formen av teknik är relativt ny för även dem.  

    Evenshaug & Hallen (2001) menar att vuxna personer ofta känner ett ansvar för kommande 

generationer. Det är den delen av identiteten som känner att ”jag är det jag ger vidare”. Jag 

tolkar detta som att det ansvar man känner för kommande generationer och man vill ge till 

dem är sådant som man själv har upplevt som positivt. Det som präglat min egen uppväxt och 

som jag har flest positiva erfarenheter ifrån är det jag vill ge vidare till andra. Detta kan vara 

en av de bakomliggande orsakerna till varför pedagogerna är mer villiga att ge barnen 

erfarenheter kring barnböcker än vad de är till att ge dem erfarenheter kring den formen av 

teknik.  

    Några pedagoger pratade även om att barnböckerna var en del i förberedelsen för barnens 

framtid, då främst skolgången. En fundering som dök upp här för mig var om inte rätt 

användning av tekniska hjälpmedel också är en förberedelse för barnens framtid.  

   Vad gäller film och tv så har jag under min uppväxt fått höra att det skadar ögonen att titta 

för länge på tv och att mycket små barn kan få epilepsi av detsamma. Jag har inte lyckats hitta 

något som varken stödjer eller avfärdar detta så jag lämnar sanningshalten i dessa påståenden 

osagd men det visar att negativa föreställningar kring tekniken även fanns i min uppväxt.   

   Ellneby (2005) skriver om en undersökning gjord av Children´s hospital and regional 

medical center, Seattle, som presenterades 2004 på läkarstämman i Göteborg. Studien hade 

utförts på 1345 barn och rörde deras tv-tittande och vilka effekter det hade på dem senare i 

livet. Undersökningen visade att de barn som tittade mest på tv som små fick större problem 

med fokus, koncentration och uppmärksamhet som äldre vilket ledde till en större risk för 

misslyckande i skolan. Ellneby menade däremot att detta bara gällde de barn som slötittade på 

tv och inte tittade aktivt för att lära sig något.  

   Ett par pedagoger tyckte att filmer var mest lämpade för vilostunder, men utifrån den här 

undersökningen skulle alltså användandet av filmer på det sättet vara mer skadligt än att 

använda dem aktivt i verksamheten.   

   Det är väldigt svårt att svara på vad pedagogernas skeptiska syn på dessa former av 

sagoberättande grundar sig på. Är det för att det är nytt och inte något de känner igen från sin 

egen uppväxt? Är det för att, som Bromseth (2010) skrev, de ligger utanför normen och därför 

blir mötta med misstänksamhet?  
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6.3 Slutsats  

Kan vi nu efter ovanstående diskussion svara på frågorna om varför just den här normen finns 

och vad den bygger på? Det kan vara svårt att ge ett svar som stämmer till fullo så jag 

kommer nedan att ge mina teorier baserade på min studie.  

   Det finns väldigt mycket forskning kring barnböcker och deras påverkan på barns 

utveckling inom en rad olika områden. Det som jag har läst har bara varit positivt och mycket 

fokus har legat på hur man som pedagog kan använda barnboken som ett material i förskolan. 

Med tanke på hur länge böcker har funnits som ett sätt att föra vidare kunskap och berättelser 

så är det inte konstigt att barnböcker som material är ”ett säkert kort” och därför har sin givna 

plats på förskolorna. Det som pedagogerna i studien antog om barnboken kunde stödjas 

nästan fullt ut av forskning vilket gör att detta är en norm som förmodligen existerar baserat 

på många människors erfarenheter genom många års arbete med materialet. Det är med andra 

ord en positiv norm som har gjort sig förtjänt av sin plats. 

   Nyare material är inte fullt så uppbackade på dessa plan och lämnar därför större utrymme 

för frågor, spekulationer och osäkerhet. Några av pedagogerna funderade kring böckernas 

ställning i framtiden och vad nästa generation kommer att föredra när det gäller sagor och 

fakta. Kanske är det så att i framtiden, när även datorer, iPads och tv varit en del av 

pedagogernas hela uppväxt, så har skepticismen och misstänksamheten kring dessa avtagit 

och riktats mot något nytt material?   
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7. Avslutning 

Som avslutning vill jag ta upp de områden som skulle kunna ligga till grund för vidare 

forskning i ämnet och ge förslag på för vilka yrkesgrupper och personer studien kan vara 

användbar.  

   Det första området som man skulle kunna undersöka närmre är om och i så fall varför 

pedagoger i förskolan är tveksamma till tekniska hjälpmedel när det rör sig om 

sagoberättande. Min studie har bara skrapat lite på ytan inom det här området och det skulle 

vara intressant att få en djupare insikt i ämnet. Ett annat forskningsområde som kan vara värt 

att titta närmre på kan vara huruvida våra erfarenheter speglar våra undervisningsmetoder 

både i förskolan och skolan.  

   Studien kan vara till intresse för alla pedagoger eller lärare som är intresserade av 

normkritisk pedagogik och/eller vill ha ett bredare användningsområde inom detta. Studien 

kan också vara intressant för personer som arbetar med eller studerar litteraturvetenskap och 

olika grenar inom psykologi.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Problemformulering 

Varför är barnboken ett så populärt pedagogiskt hjälpmedel? 

 

Inledning 

Presentera arbetet och arbetets innehåll, hur intervjun kommer att användas och att det är 

anonymt, att intervjun spelas in och att de kan avbryta eller neka intervjun när som helst.  

 

Tema och intervjufrågor  

Barnböcker i förskolan 

 Varför har ni barnböcker på er avdelning? 

 Vad använder ni böckerna till? 

 Skulle ni kunna klara er utan böcker? Varför? Varför inte? 

 

Enskilda pedagogers syn på böcker och läsning 

 Vad har du för erfarenheter vad gäller böcker och läsning från din egen barndom och 

skolgång? 

 Har böcker högre status än andra former av sagoberättande? Varför? Varför inte? 

 

Likvärdiga former av sagoberättande  

 Skulle man kunna ersätta böcker med likvärdigt material/aktiviteter? Om ja, vad och 

varför? Om nej, varför inte? 

 Är det någon skillnad på böcker och andra former av sagoberättande? Om ja, vad? 

Vad tycker du är positivt och negativt med de olika formerna du kan komma på? 

 

Skillnader ur ett utvecklings- och kunskapsperspektiv på olika former av sagoberättande 

 Vilka förmågor tror du att barnen utvecklar med hjälp av böcker? 

 Om du tänker på de olika formerna av sagoberättande vi diskuterade innan, vilka 

förmågor utvecklar barn genom dem?  

 


