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Abstract: The aim of this master’s thesis is to examine the picture book 

canonization process in pre-schools. To succeed in this I have 
examined what pre-school staff believe to be the criteria of a good 
picture book. Together with an observation of the pre-schools’ 
current collection, other factors which can influence the collection 
of the picture book are included. This constitutes the foundation 
for a description of the pre-school picture book canon. To pursue 
this goal, I have used the methodology of focus group interviews 
with staff from two pre-schools in a middle-sized town. The results 
show that pre-school staff in this study was very aware of what 
they consider to be a good picture book. Realistic and everyday 
related picture books are what constitute the foundation of the pre-
school picture book canon. The greater the need of language 
development at the specific pre-school, the more simplicity in 
picture books is advocated. In general, intricate language and 
abstract pictures are avoided. With this in consideration, the study 
shows that some very popular picture book writers do not have the 
same assured place in pre-schools studied. The staff’s own 
preferences are important factors for how the canon is shaped. The 
results from the study also indicate that a working co-operation 
with libraries and children’s librarians affect the collection 
tangibly. With a good co-operation the pre-school collection 
broadens and becomes more varied. 
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1. Inledning   
 
Likt Lennart i bilderboken Lennarts listor1 har jag alltid varit fascinerad av listor ända sedan 
jag lärde mig att läsa och skriva. Att ordna och rangordna är för mig något självklart och 
något som ger mig ett stort nöje. Listmanin är nog även grundstommen till varför jag 
hamnade på Bibliotekshögskolan i Borås, BHS. Många studerande på BHS har ett nära 
förhållande till skönlitteratur och så även jag. Två terminer litteraturvetenskap på 
högskolenivå gav mig möjlighet att från ett akademiskt förhållandesätt bli presenterad för de 
litterära klassiska verken. På två terminer lästes ett axplock av skönlitteratur från Homeros till 
Torgny Lindgren. Många verk hade starka placeringar inom skönlitteraturens historia medan 
andras placeringar var mer tvetydiga. I sin helhet fick jag den uppfattningen att valet av 
litteratur var av institutionens fakultet väl motiverat. Enligt min mening lämnade dock den 
fem veckor långa delkursen i barnlitteratur mig mer förvirrad angående betydande verk än 
innan. Jag suktade efter mer men fann inte någon naturlig ingång i barnlitteratur för yngre 
barn. 
 
Undervisningen på BHS inom biblioteks- och informationsvetenskap och kollegium tre 
(Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem) har fokuserat sig 
mycket på barns förhållningssätt till media. Ofta har det diskuterats om vilken litteratur som 
är bra för barnen. Det var inte förrän delkursen som heter Barn & Media och ett föredrag om 
moralen i barnlitteratur, båda av och med Eva Wahlström, som jag började fundera på vem 
det är som väljer vad yngre barn ska läsa och om det påverkar kanoniseringen av 
bilderböcker. Som indikerat ovan så kände jag att det var en förståelse i barnlitteraturen, och 
speciellt skönlitteraturen för yngre barn som jag saknade. Min förförståelse inom området 
bilderböcker sträcker sig till ett halvårs praktik på förskola, där kontakten med bilderböckerna 
var vid läsning för barnen.  
 
Så hur uppfattade jag situationen? Läskunniga barn kan välja sin litteratur själva men yngre 
barn som fortfarande går i förskolan måste förlita sig på vad de vuxna väljer ut åt barnen. 
Bilderbokskanon skapas då från en annan vinkel än den personliga smaken. Visst har 
personlig smak påverkan även inom bilderbokskanon men troligtvis inte i lika stor 
utsträckning som inom vuxenlitteraturen. Jag tror att en av orsakerna är att det ofta är vuxna 
som väljer sekundärt till de som bilderböckerna riktar sig till. I dagens svenska samhälle så 
tillbringar de allra flesta barn en stor del av dagen på förskolor. Förskolans personal har som 
uppgift att lära ut grunderna i hur ett samhälle fungerar. Även den litteratur som finns på 
förskolan ska då främja dessa mål. Bilderböckerna ska förmedla den kunskap som behövs för 
att barnen ska utvecklas i harmoni med samhället. Jag tror därför att i egenskap av 
förskolepersonalens pedagogiska kunskaper så existerar det en speciell bilderbokskanon på 
förskolan.  
 
Claire Warwick, Department of Information Studies vid University of Sheffield, skriver i 
”The lowest canonical denominator – Electronic literary texts, and their publication, 
collection and preservation” att ”the canon is reasserting itself electronically”2. Hon menar att 
man i studien av vilka texter som finns tillgängliga på Internet även kan visa på en existerande 
kanon. De verk av författare som läggs ut på Internet är av de författare som är mest 

                                                 
1 Bottner, Barbara & Kruglik, Gerald (2004). Lennarts listor. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
2 Warwick, Claire (1999). ”The lowest canonical denominator. Electronic literary texts, and their publication, 
collection and preservation”. New fields for research in the  21st century: proceedings of the 3 rd British-Nordic 
conference on library and information studies, 12-14 April 1999, Borås, Sweden, s. 134. 
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eftertraktade av äldre skönlitteratur. Den finns ingen risk att nyare skönlitteratur ska sabotera 
ekvationen då texter är skyddade av upphovsrätten, det vill säga att upphovsrättslagen ger ett 
skydd under upphovsmannens hela livstid och därefter i ytterligare 70 år. Endast efter denna 
tid blir verken allmängods.1 Det betyder att all äldre litteratur kan Internetpubliceras. Men det 
är förstås inte all äldre litteratur som publiceras på Internet, därav Warwicks 
kanoniseringsteori. 
 
Denna teori fungerar dock inte för bilderböcker. För det första är skönlitteratur med barn som 
den primära målgruppen ett relativt nytt fenomen (mer i kapitel 2.2). Mycket av den viktiga 
barnlitteraturen är därför från 1900-talet och skyddat av upphovsrätten. För det andra så är 
publicering av bilderböcker på Internet mycket mer krävande då bilderna är lika viktiga som 
texten. Även bildens förhållande till texten, bland annat placeringsmässigt, ökar svårigheterna 
att publicera bilderböcker på Internet. 
 
Man måste alltså finna ett annat sätt om man ska belysa vad som är en bra bilderbok och vilka 
bilderböcker som anses vara kanonberättigade. Förskolor och föräldrar lånar många 
bilderböcker på folkbiblioteken. Ett sätt skulle vara att studera bibliotekens lånelistor; 
biblioteken för ofta statistik och publicerar listor över deras mest lånade böcker. Jag finner 
dock flera problem med att urskilja förskolors bilderbokskanon och kvalitetssyn genom att 
studera lånelistorna. Man vet inte vilka bilderböcker det är som föräldrarna lånar och vilka 
bilderböcker det är som förskolorna lånar. Det finns också mycket ofta så många förskolor 
som ska dela på folkbibliotekets bilderboksbestånd i en och samma kommun att de mest 
eftertraktade bilderböckerna ofta är utlånade. De drabbade förskolorna är då tvungna att låna 
andra bilderböcker för att fylla deras lånekvot. Visst kan indikationer på bilderboksfavoriter 
märkas men jag anser att alltför många faktorer inverkar för att man ska få ett klarläggande på 
detta sätt.  
 
Min studie inriktar sig istället på förskolor och förskolepersonals syn på vilka kriterier som 
gör en bra bilderbok. Andra faktorer som kan påverka en möjlig kanonisering diskuteras 
också. På denna väg hoppas jag även kunna urskilja en kanonprocess för bilderböcker. Jag 
använder ordet urskilja då kanonisering är så omfattande och så intrikat i relation till nyare 
litteratur; man kan endast tänka sig vad som i detta nu kommer att bli morgondagens 
kanonlitteratur.  
 
Akademiker har en stor påverkan på den litterära kanoniseringen eftersom de väljer vad 
studenterna ska läsa på universitet och högskolor. Dessa verk blir då de verk som lyfts fram 
för en ny generation blivande akademiker som i sin tur får samma inflytande.2 Jag tror att 
förskolan, och delvis föräldrarna, har samma påverkan på barnen och därför även på 
bilderbokskanon. Jag skriver detta för att visa på betydelsen att studera vilken syn 
förskolepersonal har på bilderboken.  
 
Bilderboken i sig kan förstås inte kommunicera optimalt med barnen eftersom förskolebarnen 
inte kan läsa. Det budskap som den specifika bilderboken vill överföra ska nå barnen måste gå 
genom en läsare, i förskolans fall är det den personal som arbetar där. Maria Simonsson, 
verksam vid Tema Barn och Institutionen Tematisk Utbildning och Forskning (ITUF) vid 
Linköpings universitet, anser att det därför är viktigt att studera bilderboken i de kontexter de 
används.3 Många studier fokuserar sig därför på användandet eftersom det är i själva 
                                                 
1 http://runeberg.org/admin/copyright.html [2005-07-07] 
2 Warwick, s. 135. 
3 Simonsson, Maria (2004). Bilderboken i förskolan: en utgångspunkt för samspel, s. 60. 
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verksamheten som informationen och kunskapen överförs till användarna. Jag tycker dock att 
det måste finnas en jämvikt mellan studier kring bilderboken i sig och dess kontext där den 
används. Studien i denna uppsats handlar mer om de praktiska förutsättningarna till denna 
kunskapsförmedling.  
 
Jag anser att denna uppsats kan bidra till att utvidga förståelsen av vilken bilderbokslitteratur 
förskolan behöver. Studien kan hjälpa till att underlätta barnbibliotekariernas arbete och 
förskolpersonals användning av bilderbokslitteratur.  
 

1.1 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att se hur bilderbokskanon ser ut på förskolan. Mina ambitioner är även 
att koppla förskolepersonalens/förskolans litteratursyn med den egentliga 
bilderbokssamlingen. Även om den pedagogiska litteraturen och förskolepersonal förespråkar 
en viss litteratur kan det förekomma barriärer som motverkar förskolors mål att förfoga över 
en tillfredsställande bilderbokssamling. Målet med uppsatsen är även att belysa möjliga 
faktorer som påverkar bilderbokssamlingarna på förskolan.  
 
Problemet med litteraturkanon är att den återspeglar både någon som är statiskt och en 
process. Det jag tittar på i uppsatsen är den kontextuella situation som processen utvecklas 
inom. Därför ska det poängteras att uppsatsens syfte inte är att undersöka en färdig 
bilderbokskanon. Det intressanta är själva kanonprocessen; vilka grunder existerar för att en 
bilderbokskanon ska bildas? Detta klargörs i och med frågeställningarna i kapitlet nedan. För 
att åstadkomma detta använder jag mig av fokusgruppsintervjuer som metod.  
 

1.2 Problemformulering 
 
Frågeställningar som ska besvaras i uppsatsen är: 
 

• Hur ser kriterierna för förskolans bilderbokskanon ut i de två undersökta förskolorna? 
• Skiljer sig förskolornas bilderboksbestånd med deras kriterier för bilderbokskanon? 
• Vilka faktorer påverkar förskolornas möjligheter att förfoga över en tillfredställande 

litteratur? 
 
Som nämnt ovan i syfte så fokuserar frågeställningarna på de kriterier som skapar kanon. 
Första frågeställningen fokuserar på den allmänna synen förskolan har på bilderböcker medan 
den andra frågeställningen vill lyfta fram undersökningens förskolor och hur förskolans 
situation påverkar val och syn på bilderböcker. 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Meningen är inte att producera listor med titlar på bilderbokslitteratur. Uppsatsen och empirin 
fokuserar på de kriterier som fastställer förskolans bilderbokskanon. Däremot är det 
nödvändigt med både titlar och namn på författare för att belysa exempel och välgrundande 
uppfattningar. 
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Mitt intresse ligger i att se hur förskolepersonal ser på bilderboken i förskolan. Min studie vill 
inte undersöka hur barnen själva använder bilderboken på förskolan eller i det vardagliga 
sammanhanget.  
 
Detta är en fokusgruppstudie som undersöker situationen på två specifika förskolor. De 
resultat som framställs i uppsatsen är därför begränsade till denna kontext. 
 

1.4 Definitioner 
 
I detta avsnitt förklarar jag begrepp och termer som återkommer senare i uppsatsen. Dessa 
begrepp och termer är ofta tolkningsbara på olika sätt. Nedan beskrivs begrepp och termer så 
som de används i denna uppsats. Primära begrepp som ”kanon” och ”bilderböcker” tillägnas 
egna delar i litteraturgenomgången där de förklaras mer genomförligt. Termerna kanon och 
bilderbok förklaras dock kortfattat i detta kapitel eftersom begreppet används så pass tidigt i 
uppsatsen. 
 
Bibliotek: När bibliotek benämns i uppsatsen så avses folkbibliotek.  
 
Bokbestånd: Om inget annat nämns så är förskolans bokbestånd alla bilderböcker på 
förskolans avdelning vid intervjutillfället, både lånade och ägda böcker. 
 
Förskola: Termen förskola används numera som ett enhetligt begrepp istället för både daghem 
och deltidsgrupp. Förskolan är en institution som tillhandahåller pedagogisk verksamhet för 
barn i åldern ett till fem. Förskolan ska erbjuda omsorg och främja barns utvecklande och 
lärande.1 
 
Förskolepersonal/personal: I uppsatsen använder jag termen förskolepersonal/personal när jag 
refererar till de personer som arbetar inom förskolan. Förskolepersonal/personal är menat som 
ett samlingsnamn för all personal oavsett vilken utbildning de har. I förskolan arbetar 
förskollärare (lärare i förskolan), barnskötare och fritidspedagoger. 
 
Kanon: Måttstock, rättesnöre, text(er) eller dokument som anses normerande. Kanon är ”det 
urval av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är föremål för forskning, hålls 
aktuella genom nyutgåvor osv.”2  
 
Bilderbok: Bilderboken är den enda skönlitterära typen av barnbok som förekommer under 
hela förskoleverksamheten. Småbarnsboken förekommer i allmänhet inte efter tre års ålder 
och kapitelboken förekommer knappast före fem års ålder.3 Trots att denna uppsats fokuserar 
sig på bilderboken i förskolan så nämns andra typer av skönlitterära barnböcker. Gränsen 
mellan de olika boktyperna kan vara otydliga. En bok kan ligga i gränslandet och innefatta 
båda typerna, typerna kan också missuppfattas att vara något de inte är. För att undvika 
missuppfattningar följer här en indelning med definitioner av de vanligaste typerna. 
 

                                                 
1 Wollbrand, Sigbritt (2005). Förskola. Ingår i Nationalencyklopedin.  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178495 [2005-05-22] 
2 Nationalencyklopedin . Kanon. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=220745 [2006-02-27] 
3 Asplund Carlsson, Maj (1993). Från Max till Mio: förskolans litteraturval för barn 1-7 år, s. 11. 
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Kapitelbok: Bok lämplig för högläsning för mindre barn och som även passar bra som egen 
läsning för tidiga läsare i åldersgruppen 5-9 år,1 det vill säga en bok för läsare i mellanåldern. 
Kapitelboken har en längre text, tillräckligt omfattande för att delas in i kapitel. 
 
Pekbok: Nationalencyklopedin beskriver pekboken som en textlös barnbok som är avsedd för 
barn under två år. Bilderna avbildar föremål i barnets omedelbara omgivning.2 I denna 
uppsats används däremot termen pekbok i bemärkelsen att den kan, och vanligtvis har, en 
kortfattad text. Pekboken ses som en undergenre till bilderboken. 
 
Fantastiska böcker: Bok med ett fantastiskt innehåll, det vill säga ett innehåll som går över 
gränsen från det realistiska. 
  

1.5 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med att i kapitel ett presentera uppsatsämnet tillsammans med dess syfte och 
frågeställningar. En del av kapitlet beskriver begrepp och termer som återkommer i uppsatsen. 
Det ges även en förklaring på hur författaren använder dessa i uppsatsen. 
 
Kapitel två utgör en bakgrund till uppsatsens ämnesområde. Här beskrivs de viktigaste 
begreppen mer utförligt. Kapitlet utgår från kanonbegreppet och inriktar sig sedan på 
barnlitteratur och bilderboken. Den skönlitterära aspekten kopplas samman med förskolan och 
dess verksamhet i en genomgång om tidigare forskning med inriktning mot pedagogik och 
socialisation. 
 
Kapitel tre är uppsatsens metodkapitel. Kapitlet ger en presentation av den kvalitativa metod 
jag använde för att samla in min empiri, vilket var fokusgruppsintervjuer. Metoden 
presenteras i samband med en redogörelse av tillvägagångssättet för att därmed lättare 
åskådliggöra dess för- och nackdelar. Här beskrivs också hur urvalet av förskolor gjordes, 
vilka avgränsningar som krävdes för att göra studien överskådlig och vilken inverkan på 
resultatet de kan ha haft. 
 
Kapitel fyra utgör resultatdelen. Det insamlade empiriska materialet presenteras här. Kapitlet 
är uppdelat i två delar efter de två deltagande förskolorna. Varje del börjar med en 
presentation av förskolan i fråga och dess informanter. Därefter presenteras materialet som 
insamlats från fokusgruppsintervjuerna. De är indelade i olika teman som utgör en startpunkt 
för analysen. 
 
Kapitel fem är analys- och diskussionsdelen. Här diskuterar jag resultatmaterialet i ett bredare 
perspektiv genom att koppla samman intervjumaterialet med litteraturgenomgången och 
tidigare forskning. Här utvecklas kategoriindelningen som påbörjades i resultatdelen. 
Delkapitlet ”slutsatser” ges huvuddragen från analysen och diskussionen på ett kort och mer 
konkret sätt. Kapitlet avslutas med en diskussion kring förslag till vidare forskning. 
 
Kapitel sex sammanfattar uppsatsen och ger en helhetsbild av studien. 

                                                 
1 Svenska Barnboksinstitutet (2005-05-26). Tillgänglig: http://www.sbi.kb.se/bpdoku02.html [2005-05-26] 
2 Nationalencyklopedin och Språkdata (2005). Pekbok.  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=281254 [2005-05-26] 



    9 

 



    10 

2. Teori & tidigare forskning 
 
I denna del beskriver jag den teori som man behöver ha insikt i som bakgrundskunskap. En 
stor del behandlar även tidigare forskning kring ämnet bilderboken i förskolan. Eftersom jag i 
litteraturgenomgången börjar med att diskutera breda begrepp som kanon och barnboken har 
mitt val av användbar litteratur kommit att inbegripa texter både av utländska forskare såsom 
svenska forskare. Däremot fokuserade jag mig på forskning kring bilderboken i förskolan 
som beskriver svenska förhållanden, dels för att minska forskningsmängden men mest för att 
den är mer relevant. 
 
Jag började min informationssökning med att söka i Borås Högskolebiblioteks katalog. Jag 
har även använt databaserna LIBRIS och Nordiskt BDI- index. Flertalet dokument fann jag 
genom magisteruppsatser i liknande områden. Information om författarens yrkestitel, 
arbetsplats samt ämnestillhörighet är hämtat antingen från det aktuella dokumentet eller från 
Internet. 
 

2.1 Den litterära kanon 
 
Staffan Bergsten, litteraturhistoriker och docent vid Uppsala Universitet 1960-1997, skriver i 
Litteraturhistoriens grundbegrepp att termerna kanon och kanoniska böcker till en början 
hörde hemma inom teologin. Under de första århundradena av kristendomen så var innehållet 
i Bibeln mycket större. Under den perioden ansågs en mycket större del texter vara autentiska. 
Genom att senare sålla bort de texter som inte ansågs renläriga fick man fram en mindre 
samling som blev skrifttolkarnas och kyrkomötenas kanon. I denna mening betyder termen 
kanon norm eller rättesnöre som återspeglar en kollektiv åsikt som har förekommit under en 
längre tid. Den litteraturhistoriska kanon består av de verk vilka, oberoende av enskilda 
läsares och forskares personliga tycke och smak, anses utgöra det omistliga arv som varje ny 
generation av bildningssökande har att tillägna sig och föra vidare. Den litteraturhistoriska 
kanon kan däremot aldrig bli fastställd på samma konkreta sätt som Bibelns böcker eftersom 
den alltjämt påverkas av samhällets förändringar och nya litterära verk. Det som är viktigt för 
denna uppsats är själva processen för en kanonisering, därför förklaras dessa aspekter närmare 
nedan. 
 
Varför är det så viktigt med en begränsning av kanon? Det finns pedagogiska och 
inlärningsmässiga gränser för det material en person kan överblicka och tillgodogöra sig. Ett 
sätt att få en klarare överblick är att indela kanon i olika undergenrer. När vi i västerlandet 
nämner kanon så är det den västerländska kanon vi tänker på. Kanon består även av en 
nationell del. I den svenska kanon ingår flera författarverk som inte får plats i den allmänna 
kanon. Enskilda verk från den nationella kanon kan även ingå i den allmänna, till exempel 
verk av August Strindberg.  
 
Vad eller vilka är det som bestämmer vad som ska ingå i kanon? Processen inleddes under 
den hellenistiska perioden i Alexandria och andra kulturcentra då lärda redigerade och gav ut 
de stora grekiska verken. Tack vare deras många avskrifter så överlevde exemplar av böcker 
medeltiden då skönlitteraturen föll i glömska. Tack vare boktryckarkonsten under renässansen 
kunde texterna sedan spridas över Europa. Under 1600-talet och början av 1700-talet var den 
franska kulturen så dominerande att alla verk som inte var skrivna på franska hamnade i 
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skuggan. Som exempel fick inte den viktiga förnyaren William Shakespeare sitt erkännande 
förrän under romantiken. Trots att den största delen av kanoniseringen sker anonymt så finns 
det förstås exempel på specifika personer som har betytt mycket för en viss författares verk. 
Under romantiken var det Goethe som gav tyngd åt Shakespeares namn, i Sverige påverkade 
Kellgrens företal till Fredmans Epistlar att Bellman snabbt upptogs i den svenska kanon. 
 
Bergsten anser att äldre litteratur föredras framför nyare litterära verk. Äldre litteratur har 
blivit så etablerad att när det är dags att planlägga ett nytt litteraturhistoriskt samlingsverk så 
existerar mycket litet plats för ändringar jämfört med andra litterära samlingar.  
 
Bergsten tar även upp frågan om vilka kriterier som avgör om ett nytt verk skall beredas plats 
i handböckerna och därmed också få en större möjlighet att så småningom upptas i kanon. Det 
krävs motiveringar som refererar till någon slags objektiv värdeskala, detta eftersom man inte 
har traditionen att falla tillbaka på när det gäller nyskriven litteratur. Eftersom smaken 
förändras i samhället så krävs det något mer än estetisk kvalité. Ett steg i rätt riktning är att ett 
nytt verk får ett gynnsamt mottagande av kritiken i dagspress och ledande tidskrifter. Verket 
bör också ingå i ett större författarskap. Verket bör också vara representativt för ett skede, en 
skola eller en strömning men också innebära en förnyelse.1 Harold Bloom, litteraturkritiker 
och Sterling Professor of the Humanities vid Yale University, menar på att orsaken till att 
litterära verk har kanoniserats beror i många fall på verkets sällsamhet. Verket har haft en 
verksam originalitet som antingen inte kan omvandlas, eller som omvandlar oss i samhället 
till den grad att vi upphör att uppfatta den som sällsam. 2 Om uppfattningen om ett verk har 
gått så långt att vi blir blinda för dess egenheter tar vi det nydanande sättet som en 
självklarhet. Detta är vad som har hänt Shakespeare som är en av de största förnyarna inom 
litteraturhistorien. 
 
En annan grupp som utövar inflytande på förnyelsen av kanon är de som har till uppgift att 
dela ut prestigefyllda pris. Inom den allmänna litterära kanon är det Svenska Akademins 
nobelkommitté som har störst inflytande. Detta försäkrar dock inte att man som pristagare kan 
räkna med en plats i kanon men priset förstärker ens meriter avsevärt. Grupper som delar ut 
prestigefyllda pris har också förbisett flera nu obestridliga fall. Till exempel har Svenska 
Akademins nobelkommitté ignorerat James Joyce och Franz Kafka, två av 1900-talets stora 
förnyare, med dagens syn sett.3  
 
Förändringar i kanon måste motsvaras av förändringar i både enskilda individers och större 
gruppers referensramar och normsystem. T S Eliot ansåg i sin essä ”Tradition and the 
individual Talent” från 1917 att den rådande kanon måste förändras varje gång det tillkommer 
ett nytt verk, som om kanon skulle vara organisk.4 Anne Lundin, som är Professor vid 
University of Wisconsin – Madison School of Library and Information Studies, menar att 
kanons primära funktion är att placera texter i relation till varandra och eftersom mängden är 
stor så gäller det mer att exkludera än att inkludera.5 Varje gång ett nytt verk tillkommer 
rubbas kanon. Relationerna till varandra ser då annorlunda ut än de gjorde innan och därför 
måste något ske. 
 

                                                 
1 Bergsten, Staffan (1990). Litteraturhistoriens grundbegrepp, s. 24-27. 
2 Bloom, Harold (2000). Den västerländska kanon: böcker och skola för eviga tider, s. 13. 
3 Bergsten, s. 28. 
4 Bergsten, s. 29. 
5 Lundin, Anne (2004). Constructing the canon of children’s literature: beyond library walls and ivory towers, s. 
Xvii. 
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Bergstens förslag till varför handböcker inkluderar populärlitteratur och klassiska diktverk får 
maka på sig är på grund av situationen i dagens samhälle, de djupgående strukturella 
förändringarna i bildningsidealet. Ändringen i kanon är orsaken av en ”förskjutning från 
1800-talets på en akademiskt skolad högre medelklass grundad kultursyn till vår egen tids i 
bästa fall sant demokratiska värderingar”, där bildningen sker i folkets mitt. Värdenormerna 
ser därför annorlunda ut nu och man behöver förnya den gamla kanon. 1 
 
Sedan 1700-talet har kanon även varit förenat med den kommersiella produktionen. 
Relationen mellan texter och kanoniseringen har sedan 1700-talet varit cirkulär, de båda 
påverkar varandra. Warwick menar att om en boks idéer är vida diskuterade och omtyckta är 
det fler personer som vill läsa boken. Därmed måste boken tryckas i fler exemplar och med 
fler exemplar i omlopp har boken större chans att bli en kommersiell succé. Om boken blir en 
kommersiell succé trycks ännu fler exemplar och allt upprepar sig om och om igen. Om en 
bok existerar i riktigt många exemplar är det större chans att de överlever eftersom 
akademiker lättare kan få tag i ett exemplar om de önskar analysera den…och så påverkar 
akademikerna sina elever och bollen är åter i rullning. Men den litteratur som är svår att få tag 
på flera hundra år efter dess förstapublicering försätts till slut i glömska.2 
 

2.2 Barnlitteraturkanon 
 
Viktiga verk och inriktningar inom barnlitteraturen har varit resultatet av influenser och 
påverkan från vuxenvärlden på ett eller annat sätt. Eftersom kanon tenderar att lägga tyngd på 
äldre litteratur så följer här en kort redovisning av viktiga nedslag för barnlitteraturens 
utveckling och därmed även betydande faktorer till dess kanon. 
 
Från mitten av 1800-talet blev familjen och privatsfären viktiga. Familjefadern blev den 
samlande gestalten för den intellektuella gemenskapen och fostran. Modern fick stå för 
känslan och smakens fostran. Man samlades på kvällarna och lyssnade medan fadern läste 
högt.3 Till en början lästes vuxenlitteratur som även barn kunde uppskatta, till exempel 
klassiker som Gullivers Resor och Skattkammarön.  
 
Anne Lundin menar att barnlitteraturens kanon har sin vagga i barnbibliotekarieyrket. Yrket 
tillkom och utvecklades på 1890-talet då kvinnor inom bibliotekarieyrket ansåg att service till 
barn saknades på biblioteket. Melvil Dewey, möjligtvis den mest drivande kraften inom 
bibliotekariefältet i slutet av 1800-talet, ansåg att barnlitteraturen passade kvinnor speciellt 
bra vars naturliga instinkter förmodades vara auktoritativa. Dewey skapade därmed en 
speciell status för barnbibliotekarier. Tidigare skulle man välja litteratur baserat på 
recensioner av experter i akademiska tidskrifter. Barnbibliotekarierna fick makten att själva 
välja böcker efter eget omdöme. De utnyttjade sedan den positionen och började skriva egna 
recensioner, träna och guida nya barnbibliotekarier, boksäljare och redaktörer för litterära 
priser. På så sätt dominerade de marknaden och kunde styra barnlitteraturen i den riktning de 
önskade. Lundin menar att barnbibliotekarierna valde böcker på samma sätt som man valde 
vuxnas litteratur, det vill säga, man valde de bästa böckerna istället för den bästa läsningen. 
Främjandet av läskunskapen fick ge vika för litteraturen i sig. Även barnbibliotekariernas 
egen smak påverkade valen. Inom denna Viktorianska kultur och klass ansåg man att 
                                                 
1 Bergsten, s. 30. 
2 Warwick, s. 136. 
3 Hallberg, Kristin (1998). “Bilderbokens barn – drömmens och verklighetens resenärer. Svenska bilderböcker 
1880-1945”. Läs mig – sluka mig. En bok om barnböcker, s. 213. 
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barndomen var ett sekulariserat paradis. Barnbibliotekarierna hade själva växt upp under den 
litterära romantiska perioden och applicerade därför denna syn på romantik till 
barnlitteraturen.  Detta betydde att de äventyrliga och fantastiska inslagen i böckerna 
priviligerades över mer pedagogiska och realistiska verk.1 
 
Man kan betrakta barn ur två synvinklar: barnet som människa eller barnet som blivande 
människa.2 I slutet av 1800-talet tog barnbibliotekarier huvudsakligen fasta på barnet som 
blivande människa. Barnet skulle fostras avskilt och växa upp i en skyddad miljö, i det 
sekulariserade paradiset. Frances Jenkins Olcott som var bibliotekarie på Carnegie Library of 
Pittsburgh belyste samtidens syn i denna romantiska formulering: 
 

The guiding of children’s reading is of great importance because it is 
fundamental. It strikes at the roots of many weedy growths that weaken and 
hamper the healthy development of character. For even as when desiring a 
beautiful garden we prepare the selected seeds, and pluck out the weeds, so 
should we carefully prepare the children’s minds, root out the tares, and fill their 
imaginations with the noble thoughts and ideals of these great books which will 
help the developing men or women to resist ignoble and corroding influences.3 

 
På 1930-talet började röster göra sig hörda som kritiserade barnbibliotekariernas stängda 
system. Författaren Howard Pease attackerade deras auktoritativa bedömningar och ansåg att 
de framkallade katastrofala resultat. Pease argumenterade för fler manliga författare, mer 
realistiska och samtida berättelser.4  
 
Även i Norden började barnet sättas i centrum. I Sverige, 1945, kom både Pippi, 
Muminvärlden och Lennart Hellsings första barnbok. På 40-talet utvecklade pedagogiska och 
psykologiska författare5 i Danmark denna nya bilderbok med barnet i centrum. Efter kriget 
översattes många av dessa böcker till svenska. Man fokuserade på vardagliga miljöer, 
storstadsbarnen kunde läsa böcker som utspelade sig i deras egen närmiljö.6 
 
Som ett bevis på den ökande medvetenheten i Sverige publicerades 1963 barnboksförfattaren 
Lennart Hellsings Tankar om barnlitteraturen för första gången. I den boken framhäver 
Hellsing barnlitteraturens fyra huvuduppgifter:  

• Att lära barnet behärska språket. 
• Att orientera barnet i tiden och rummet. 
• Att orientera barnet socialt, det vill säga bygga upp önskvärda föreställningar om den 

enskildes förhållanden till sin omgivning. 
• Att påverka barnet mer direkt, att suggerera fram, eller snarare aktivisera – själva 

livskänslan. 7 
 
Att aktivisera livskänslan är ett diffust begrepp. Inom pedagogiken vill man stimulera fantasin 
med hjälp av litteratur. Kanske detta är en del av att aktivisera livskänslan? 
 

                                                 
1 Lundin, s. 3-33. 
2 Hellsing, Lennart (1963). Tankar om barnlitteratur, s. 20. 
3 Olcott enligt Lundin, s. 3. 
4 Lundin, s. 52. 
5 I ursprungstexten nämns pedagoger och psykologer men Hellsing måste mena sådana författare. 
6 Westin, Boel (1998). ”Superbarn, vardagsbarn och vilda bebisar. Svenska bilderböcker 1945-1980 ”. Läs mig - 
sluka mig. En bok om barnböcker, s. 246-247. 
7 Hellsing, s. 18. 
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Hellsing gör även ett ”riskabelt” försök att nedteckna rimliga pedagogiska värderingsnormer 
när det kommer till barnböcker. Han diskuterar vad man borde fordra av en bra skönlitterär 
barnbok. Dessa är: 

• Att den intresserar barnen. 
• Att den har tillräckliga estetiska kvalifikationer. 
• Att den har en moral som vi kan acceptera.1 

 
Utöver dessa krav finns det inga andra direkta krav som kan ställas enligt Hellsing. Även om 
han utvecklar de tre normerna känns de enkla och kortfattade. Däremot är det ett bestämt och 
allvarligt ställningstagande Hellsing gör med Tankar om barnlitteraturen. Han behandlar 
barnlitteraturen på samma nivå som vanlig vuxen skönlitteratur, väl medveten om dess 
betydelse för barns utveckling. 
 
Enligt Lundin har barnboksklassikerna sett tämligen likadana ut. Hon anser att det möjligen 
kan bero på att barnlitteraturen har levt sitt eget liv i skuggan av den större litterära publiken.  
I och med att man skapar en kanon så naturaliserar man definitionen litteratur eftersom man 
sätter litteraturen utanför dess kontext. Lundin menar att skapandet av kanon är ett 
kulturbaserat politiskt agerande för att skapa en litterär historia.2 Kanske detta behövs i 
dagens samhälle då barndomen och därmed dess litteratur är på väg att försvinna? 
 
1993 skrev Maj Asplund Carlsson, Fil Dr i litteraturvetenskap och docent i pedagogik vid 
Göteborgs Universitet, att det endast är Pettson-böckerna av den bilderbokslitteratur som 
utkommit efter 1970-talet som har fått en fast plats i förskolans bilderbokskanon. Det som 
skiljer Pettson-böckerna från de tidigare bilderböckerna är framförallt miljön. Fenomenet 
talande djur är en självklarhet för yngre barn. Pettson däremot verkar mer utmanande snarare 
än bekräftande för barn. Hans närmiljö och hans sysslor, samt hans okonventionella sätt att 
lösa problem, hindrar berättelsen att nå målet. Å andra sidan så utgör Pettsons sätt ett 
alternativt vuxet beteende som belyser de flesta barns vardag. 3 
 

2.3 Begreppet bilderbok 
 
Nationalencyklopedins ordboksbeskrivning av vad en bilderbok är, är så kortfattad att den kan 
tolkas på många sätt samtidigt som beskrivningen inte säger mycket alls.  
 

Barnbok som till stor del består av bilder vilka är minst lika viktiga som texten; 
ofta i stort format och för mindre barn.4 

 
Som exempel hänvisar Nationalencyklopedin till Elsa Beskows klassiska bilderböcker. Maria 
Simonsson anser att med den beskrivningen kan man inkludera inte bara alla olika typer av 
bilderböcker (pekböcker, traditionella bilderböcker, bildberättelser, versantologier och ABC-
böcker) utan även populärlitteratur och faktalitteratur. Hon fokuserar på bilderbokens 
specie lla formgivning som vanligtvis är i ett större format än det normala romanformatet. 
Enligt Maria Simonsson finns det flera orsaker till det stora bilderboksformatet. För det första 
gäller det barnens perception. Bilderboken måste ha ett större format eftersom det oftast är 
                                                 
1 Hellsing, s. 49. 
2 Lundin, s. xvii, 142. 
3 Asplund Carlsson, s. 9. 
4 Nationalencyklopedin och Språkdata (2005). Bilderbok. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O118820 [2005-05-26] 
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den vuxne läsaren som håller i boken. Avståndet från barnens ögon till bokens bilder ökar, 
speciellt om det är flera barn som deltar. Bilderna måste därför vara större. Simonsson tar 
även upp barnens synutveckling som en barriär. Hon anser alltså att barnen har sämre syn än 
de vuxna och behöver ha bilderboken närmare sig. Detta påstås utan några belägg eller 
referenser till annan litteratur. En annan orsak till att bilderboksformatet behöver vara större 
är att illustratören behöver en större bildyta än den vanliga romanens sidyta. Den övre 
formatgränsen är de så kallade Big book böckerna (40x60 cm) som av pedagogiska syften 
används i nybörjarundervisningen. Man kan även definiera bilderboken med dess tjocklek. 
Stefan Mählqvist, docent och studierektor på litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala 
Universitet, menar att bilderboken ska ha ett maximalt omfång om 64 sidor. En allt för tjock 
bilderbok kan ses som en kapitelbok där texten skulle vara informationsbäraren. 1 Visserligen 
kan bilderboken ha en varierande textmängd. Barbara Seulings är bilderboksförfattare och har 
även arbetat som barnboksförläggare på Dell Publishing Company och J. B. Lippincott Co.2 
Med Seulings erfarenheter i branschen har hon sammanställt en bok med professionella 
skrivråd där hon menar att den genomsnittliga bilderboken har tusen ord men att omfånget 
kan variera från inga ord upp till tiotusen ord, eller fyrtio sidor.3  
 
Enligt Ulla Rhedin, bilderboksforskare och Fil. Dr. i litteraturvetenskap vid Göteborgs 
Universitet, har många moderna bilderböcker har intagit en speciell relation till de vuxna 
läsarna. Bilderböcker utmanar den barnlitterära institutionen genom att inte längre endast rikta 
sig till barn. De behandlar ofta existentiella frågor och tar ofta upp problem i barnens vardag. 
Man införlivar bilderna på det sätt att bildernas bidrag ökar vid tolkningen av berättelsen. 
Bilderna berättar i sig och fungerar som en förlängning av texten genom att expandera 
berättelsens innehåll. Det har därför förekommit kritik riktad mot de moderna bilderböckerna 
då man bedömer att de har brister i det pedagogiska fältet. De anses vara olämpliga och direkt 
obegripliga för barn. Bilderböcker som anses vara mer lämpliga för barn har ofta mer 
traditionella berättelser där bildernas funktion är att åskådliggöra och förklara textens 
berättelse.4  
 
Gunilla Bergströms bilderböcker om Alfons Åberg är ett exempel på vardagsrealism med 
existentiella frågor. Böckerna genomgår en motivmässig utveckling, från en närliggande 
vardags- och familjemoral till existentiella sociala problem. Även språket utvecklas och 
texten blir längre vartefter Alfons växer upp. Enligt Asplund Carlsson läses Alfonsböckerna 
för alla barn från tre år och upp till lågstadiet. Det finns en Alfonsbok som är lämplig för varje 
förskolebarn under hela deras verksamhetsperiod på förskolan. 5 
 
Det sker en tydlig utveckling i innehållet i barnens egna berättelser från de nära och välkända 
motiven i tvååringarnas berättelser med hem och familj (realistiska) till femåringarnas 
fantastiska världar. Asplund Carlssons studie visar att endast 7 % av femåringarnas berättelser 
byggde på fullt realistiska handlingar och beteenden. Barnens berättarutveckling återspeglas i 
bilderböckerna. De första berättelserna etablerar världen. Nästa stadium är det absurda 
(negationer). Det tredje stadiumet visar vad som är givet genom att visa på det möjliga och 
förflytta det faktiska till en värld med fantastiska möjligheter.6 
 

                                                 
1 Simonsson, s. 18-20. 
2 Barbara Seuling’s Pages (2005). Tillgänglig: http://www.barbaraseuling.com [2005-05-26] 
3 Seuling, Barbara (1984). How to write a children’s book and get it published, s. 72. 
4 Rhedin, Ulla (2001). Bilderboken: på väg mot en teori, s. 13. 
5 Asplund Carlsson, s. 8. 
6 Asplund Carlsson, s. 5. 
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Betsy Gould Hearne, professor i Graduate School of Library and Information Science vid 
University of Illinois at Urbana-Champaign, anser att det inte finns något som en ”teoretisk” 
bra bok. Om boken är bra är helt upp till läsaren/lyssnaren. Bilderböcker är fyllda av goda 
avsikter och välmeningar men det betyder inte automatiskt att böckerna är bra. Somliga av de 
värsta böckerna är skrivna med den bästa avsikten. Hon jämför bilderböcker med de grodor 
som hon skulle dissekera på biologilektionerna. Ingen ser likadan ut på insidan och när det 
kommer till kritan så är alltid en levande bättre än en död, både när det gäller djur och när det 
gäller bilderböcker.1  
 
Rhedin har delat upp bilderboken i tre koncept. Det är dessa koncept som aktualiserar 
bilderboken som specifikt bokmedium: den episka bilderboken – den illustrerade texten, den 
expanderande texten, den ’genuina’ bilderboken. Den episka bilderboken har en berättelse 
som står på egna ben och som inte behöver sina bilder. Det är berättelser som sannolikt har 
tillkommit utan tanke på att bli en bilderbok. Bildens uppgift är att förstärka textens 
berättelse, den lokaliserar handlingen och karaktäriserar aktörerna. I den expanderande texten 
är texten sannolikt skriven med tanke på att berättelsen endast är färdig när illustrationerna 
tillkommer. Rhedin exemplifierar detta koncept genom Barbro Lindgrens Vilda bebin får en 
hund.2 Till skillnad från den episka bilderboken där all tillfredställande beskrivning finns i 
texten så är det illustratören Eva Erikssons uppgift att presentera den direkta lokaliseringen 
och preciseringen av det historiska rummet. Även mycket annat som är osagt i texten kommer 
till sin rätta i illustrationerna.  Den tredje modellen, den genuina bilderboken, har kortare och 
mer sparsmakad text. Modellen utnyttjar bilderboken fullt ut. En enskild mening kan löpa 
över flera uppslag innan den avslutas (överklivning), narrationen kan hoppa växelvis från 
texten och bilden (varken bilden eller texten dominerar utan utgör en symbios av betydelse). 
Text och bild är beroende av varandra för att berättelsen ska fungera. Här tillkommer även att 
berättelsen är beroende av själva bokmediets funktioner (bilderboken som objekt) har 
betydelse. Rhedin exemplifierar detta koncept med bilderboken Till vildingarnas land av 
Maurice Sendak.3 När Sendaks Till vildingarnas land hädanefter nämns i uppsatsen så 
används den som ett exempel för den genuina bilderboken. 
 

2.3.1 Bilderböckers bilder 
 
Det har redan ovan påpekats hur viktiga illustrationerna är för helheten i en bilderbok. Både i 
förskolans litteraturval och i förlagens anvisningar i sin bokutgivning finns det klara 
föreställningar om bildens betydelse för förståelsen. För små barn gäller det många och stora 
bilder med lite text medan lite äldre barn ska ha mer text och bilder som följer handlingen. 
Ännu äldre barn klarar bilder som går utanför texten medan de äldsta barnen på förskolan, de 
som snart ska börja skolan, endast behöver enstaka bilder. Asplund Carlsson exemplifierar 
dessa tankar med böckerna om Max och böckerna om Pettson. Max-böckerna riktar sig till 
små barn. Därför har de även dessa typiska karakteristika. Huvudpersonen (Max) är lika stor 
från uppslag till uppslag. Han är centrerad och dominerar mitten av bilden. Inga förändringar i 
perspektiv förekommer, inte heller några zoomningar eller distanseringar finns i böckerna. 
Böckerna om Pettson riktar sig till lite äldre barn. Barnen har utvecklats och kan förstå boken 

                                                 
1 Hearne, Betsy Gould & Stevenson, Deborah (2000). Choosing books for children: a commonsense guide, s. 44. 
2 Lindgren, Barbro & Eriksson, Eva (1985). Vilda bebin får en hund . Stockholm: Rabén & Sjögren. 
3 Rhedin, s. 81-104.  
Sendak, Maurice (1967). Till vildingarnas land . Stockholm: Bonnier. 
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på en annan nivå. Bilderna skiftar perspektiv, innehåller färgnyanser, blandar realism och 
fantasi, huvudpersoner och bifigurer.1  
 
Bilderna fungerar som ett läsfrämjande tillskott till texten för mindre barn. 
Rhedin menar att illustrationernas traditionella funktion skulle vara pedagogiska, att de ska 
underlätta de yngre barnens förståelse av texten. För de äldre förskolebarnen kan bilderna 
vara mer abstrakta och fungera mer självständigt som i den moderna genuina bilderboken 
Rhedin tidigare har exemplifierat.2 
 
Eftersom bläddrings- och läsningsriktningen sker från vänster till höger, i den västerländska 
litteraturen, innebär det ofta att figurerna simulerar en rörelse över boksidan åt höger. Detta 
kan till exempel ske genom en väg som går mot höger eller något objekt som försvinner från 
bilderbokens högra sida till den vänstra på nästa uppslag. Detta är ett pedagogiskt sätt att lära 
barn hur böcker fungerar eftersom bilderna uppfordrar till bläddring.3  
 
Denna uppsats ska, som ovan nämnt, jämföra förskolans bilderboksbestånd med deras 
bilderbokskanon. Om barnen på förskolan har möjlighet att själva välja ut bilderböcker för lån 
ökar betydelsen av bilderböckernas omslagsillustrationer. Förskolepersonalen blir säkert 
också påverkade av bilderböckers illustrationer men när det gäller förskolebarnen så är 
bilderna det enda de har att utgå från. Första intrycket kan vara avgörande för om boken lånas 
eller inte. 
 

2.3.2 Barn och berättarstruktur 
 
Barnet utvecklar sin egen berättarstruktur. Det finns två interagerande principer vid all slags 
berättande. Den ena är att bilda en kedja och den andra är att centrera. Det första stadiet av 
barnets berättande är dock osammanhängande. Deras berättande består av olika scener utan 
sammanhang. Berättandet är fragmenterat, utan att ha något additivt, temporalt eller kausalt 
samband. 
 
Nästa stadium av berättande är att sätta samman dessa osammanhängande bilder med ett 
centrum i en primitiv berättelse. Ett exempel på denna slags berättelse är pekboken. Subjektet 
hålls konstant medan handlingarna inte har något sammanhang, eller någon ordning. Asplund 
Carlsson tar upp ett exempel med en bok om ett barns vistelse i en lekpark. Boken kan visa 
olika lekar med barnet i centrum men ordningen mellan lekarna är inte given utan är 
godtycklig. En annan typ av berättande på samma stadium är den ofokuserande kedjan, en typ 
av katten på råttan, råttan på repet-berättelse. Ett led följer ett anna t men berättandet har inget 
gemensamt centrum eller mål. 
 
I en fokuserad kedja bildar huvudpersonen centrum medan de händelser som han genomgår 
bildar kedjan. Det som skiljer sig i denna typ av berättelse från den primitiva är att 
huvudpersonen inte behöver vara närvarande i texten eller bilden, han kan vara aktiv och 
passiv (själv agera eller bli utsatt för andras handlingar). En fokuserad kedja kan vara additiv, 
det vill säga att en händelse eller företeelse läggs till en annan. Berättelsen kan vara 
tidsmässigt föränderlig; händelserna kan äga rum under en dag men också under flera år. 
 
                                                 
1 Asplund Carlsson, s. 6. 
2 Rhedin, s. 131. 
3 Nikolajeva, Maria & Scott, Carole (2001). How picturebooks work , s. 161. 
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Den fullt utvecklade berättelsen har ett centrum, men det behöver inte vara uttalat. I Astrid 
Lindgrens böcker om Emil är det hyssen, företeelsen, som skapar en röd tråd genom 
berättelsen. Kedjan i berättelsen fungerar inte bara additivt och temporalt, utan även kausalt, 
det vill säga orsaksberoende, saker och ting förändras med berättelsen och händelser och 
företeelser beror på tidigare händelser och företeelser i berättelsen.1 
 

2.4 Tidigare forskning 
 
Att forska kring bilderböcker är inget nytt fenomen men på senare tid har fältet expanderat. 
Forskare från olika discipliner och med olika kunskapsintressen studerar inte bara texten och 
bilden utan även innebörden och den sociala kontexten av bilderboken. Maria Nikolajeva, 
professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, och Carole Scott, har i How 
picturebooks work lagt upp konturerna kring forskningen kring bilderböcker. De identifierar 
tre olika forskarinriktningar; en litterär; en konstvetenskaplig; och vad som för denna uppsats 
fokuserar intresse på – en inriktning mot pedagogik och socialisation. 2 
 
Pedagogik- och socialisationsområdet är mycket omfattande. Detta avsnitt behandlar några 
svenska studier kring bilderboken i förskolan. 
 
Brita-Lena Ömans, dåvarande adjunkt i pedagogik, två FoUrapporter, Läsvanor i förskolan 
(1984) och Boken i förskolan (1986) är numera tjugo år gamla men de belyser problem inom 
förskolans litteraturhantering som även dagens studier visar resultat på. Ömans studier 
kommer fram till att förskolans lässtunder ofta är oplanerade och att de ofta avslutas innan 
förskolepersonalen hunnit läsa färdigt. Man bearbetar sällan eller aldrig det man har läst. 
Enligt Öman så visar detta på att det saknas en medvetenhet om hur stor betydelse det har att 
böckerna speglar barnens vardag och inspirerar deras fantasi, ger kunskaper och nya intryck.3 
De fungerar som en tidsutfyllnad mellan två aktivitetsperioder eller som en vänteaktivitet för 
barn som väntar på att bli hämtade. Hon anser att kvalitén på litteraturen är tillfredställande 
men att litteraturen används på ett icke reflekterande sätt. Bokintresset varierar stort mellan 
olika förskollärare. Det beror också på bokintresset hur mycket vikt man lägger på hur och 
vad man läser. Öman fann även i sin studie att förskolorna saknar kontinuitet i sina besök på 
bibliotek/bokbuss.4 Förskolans bokförsörjning genom biblioteket anses däremot vara väl 
tillgodosedd. Däremot väcker hon frågeställningar kring var böckerna kommer ifrån. Statistik 
från studien visar att 41 % av böckerna kommer från boklådor som väljs ut av 
barnbibliotekarien; 24 % är lånade på biblioteket och 35 % av bokbeståndet ägs av förskolan. 
En fråga hon ställer men inte svarar på är om man har så god tillgång på böcker att man kan 
leva upp till idealet eller om det är tillgången som styr urvalet.5 
 
Pia Williams Granelds studie av barnlitteraturens användning i förskolan från 1989 
(presenterad kortfattat i artikeln ”Sagostund på dagis: Barnlitteraturen i förskolan”6, visar att 
litteraturläsningen, i de fem förskolor som ingick i studien, inte har en pedagogisk roll. 
Studien visar att det fanns ett brett urval av litteratur på de olika förskolorna. Urvalet styrdes 
framför av barnen, de valde böcker efter utseende. De få böcker som förskolepersonalen 

                                                 
1 Asplund Carlsson, s. 3-5. (Den olika stadierna hämtar Asplund Carlsson från Vygotskys teorier.) 
2 Nikolajeva & Scott, s. 2-6. 
3 Öman, Brita-Lena (1984). Läsvanor i förskolan, s. 48-49. 
4 Öman, Brita-Lena (1986). Boken i förskolan, s. 20-21. 
5 Öman (1984), s. 42. 
6 Williams  Graneld & Asplund Carlsson (1995). s. 42-44 
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lånade, valdes efter kriterier som: vad de själva gillade som barn eller om boken hade en 
välkänd författare. Läsningen är inte planerad som aktivitet i sig. Läsningen sker inte heller i 
direkt pedagogiska syften utan i disciplinära och sociala syften, till exempel att samla gruppen 
inför eller efter måltid. Förskolepersonalen gav intryck av att ha svårigheter med att veta hur 
de skulle bearbeta det barnen upplevde i berättelserna. De kunde låta barnen rita något de 
mindes från boken men ofta saknades en uppföljning helt och hållet. Ibland diskuterades 
berättelsen av barnen själva men ingen personal deltog i dessa samtal. Williams Graneld 
konstaterar att även om förskolepersonalen har kunskaper om litteraturens betydelse för 
barnens utveckling så används inte dessa kunskaper i den praktiska verksamheten.  
 
Från Max till Mio heter den undersökning som Maj Asplund Carlsson genomförde 1993 där 
hon studerar hur bokvanorna ser ut på förskolor. Vilka böcker finns det och hur används de? 
En enkätundersökning på femtio förskolor i Göteborgs kommun visade att det fanns en dold 
barnlitterär kanon på förskolorna. De mest frekvent förekommande böckerna representerades 
av författarna Astrid Lindgren (73 % av svaren nämner minst en bok), Gunilla Bergström (65 
% av svaren), Sven Nordqvist (58 %), Margareth & Rey (35 %). För barn under tre år 
förekommer även där likartade böcker. 76 % av förskolorna nämner böckerna om Totte, 
Ludde, Max, Emma, Pulvret och Kaninsaga. Nyare författare som är välkända och prisade 
inom barnlitterära forskningskretsar förekom mycket sparsamt.1 Asplund Carlsson skriver 
 

Det förefaller som om förskolans litterära kanon utvecklades under 70-talet och 
inte har förändrats nämnvärt sedan dess (med undantag för böckerna om Pettson). 
Resultatet av enkätundersökningen visar dock att förskolan har en ganska entydig 
uppfattning om vad barn i en viss ålder föredrar och klarar av.2 

 
I artikeln ”Hur används böckerna i förskolan?” kommenterar Gunilla Borén, tidigare 
universitetsadjunkt i litteraturvetenskap/biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning 
på utgivning och kritik av barn- och ungdomslitteratur vid Högskolan i Borås, fem 
specialarbeten som skrevs på Bibliotekshögskolan i Borås 1976. I de fem specialarbetena 
undersöktes 63 förskolor i åtta kommuner för att se hur deras bokbestånd såg ut. Man tittade 
även på hur böckerna användes och hur samarbetet mellan förskola och bibliotek såg ut. Även 
i denna sammanställning framkommer, såsom i så många andra studier, att böcker användes 
för den sociala aspekten för att lugna barnen och samla ihop dem inför måltid. Ingen av 
förskolepersonalen som tillfrågades använde böckerna som ett pedagogiskt hjälpmedel för 
begreppsbildning eller för att stimulera barnens fantasi och inlevelseförmåga. Enligt 
personalen så fanns det en pedagogisk mening med högläsningen. Läsningen skulle utöka 
barnens ordförråd och förbättra deras koncentrationsförmåga. Den skulle också ha en 
kontaktskapande effekt. Undersökningen visade dock på att det inte fungerade så i praktiken. 
Det egna bokbeståndet var litet och böckerna var ofta gamla och slitna. De få bokinköp som 
gjordes, genomfördes av personalen själva. Några centrala riktlinjer eller hjälpmedel för 
bokurvalet användes inte. De flesta av förskolornas bokbestånd kommer från biblioteket; den 
största delen kommer från boklådor där innehållet väljs av barnbibliotekarien. Enligt 
personalen uppfattades innehållet som att det inte var tillräckligt varierande och fräscht. Borén 
tror att det kan bero på bibliotekets bristande resurser och kanske bristande insikt om 
förskolans behov. Ett möjligt samarbete med biblioteket framkommer inte i rapporten. 3  
 

                                                 
1 Asplund Carlsson, s. 2 
2 Asplund Carlsson, s. 2 
3 Borén, Gunilla (1981). “Hur används böckerna i förskolan?”. Vår skola Barnkultur, s. 5-6 
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Maria Simonssons avhandling Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel 
undersöker bilderbokens roll i förskolan, vilken roll den har som utgångspunkt för barns 
samspel. Den vill visa hur bilderboksanvändandet ser ut på förskolan för att se vilken plats 
den har i verksamheten. Barnens aktiviteter runt boken står i fokus. Bilderboken är studerad 
ur ett socialt perspektiv, närmare bestämt barnens perspektiv som aktörer. Simonsson ställer 
frågan: hur använder barnen bilderboken i sina lekar och sitt utforskande av olika situationer? 
Genom att aktivt delta på två 3-5-årsavdelningar på två förskolor under en period på tretton 
veckor fick Simonsson en insyn genom observationer, samtal och intervjuer hur barnen 
interagerar med bilderböckerna, både enskilt i sin lek och under mer planerade pedagogiska 
aktiviteter. Förskolepersonalen i studien anser att barnen ska ta del av vad som beskrivs som 
klassiker och moderna halvklassiker. De pratar om att föra in barnen i en kulturgemenskap 
och förmedla något som varje barn bör känna till (det vill säga kulturarvet). De nämner 
författare som har blivit kulturella ikoner såsom Elsa Beskow, Astrid Lindgren, Bröderna 
Grimm, Sven Nordqvist, Gunilla Bergström, Inger och Lasse Sandberg, Lennart Hellsing, 
Anna-Clara Tidholm, Anna Bengtsson, Jan Lööf samt bokserier som Mumintrollen och 
Nisse-böckerna. Personalen säger även att de använder böckerna för att utveckla barnens 
språk, vilket innefattar både ordförråd och språkförståelse med mera. Olämplig litteratur 
handlar om begriplighet och lämplighet. Böcker med långa och svåra texter och böcker med 
olämpliga ord och sexuella anspelningar väljs bort. Ur ett pedagogiskt perspektiv så ansåg de 
att det inte finns några begränsningar i val av böcker när barnen ska lära sig saker. De anser 
även att barnen ska komma i kontakt med verkligheten, men inte den råa och besvärliga 
verkligheten såsom död och skilsmässor. Enligt personalen på ena förskolan så har en 
bilderboks innehåll varierande betydelse. Under lunchläsningen som ska skapa en vilostund 
ligger fokuseringen på en stämningsskapande. På den andra förskolan såg man lunchläsningen 
som en inlärningsaktivitet i första hand och som vila i andra hand, här var därför innehållet 
viktigare. Simonssons studie ger även exempel på hur barnen utvecklar sina förmågor till 
empati och ansvarskänsla. Genom att imitera de vuxnas vårdande gester genom egen 
uppläsning barnen emellan lär sig barnen omsorg. 1 Bilderboken är enligt forskare ett viktigt 
och självklart pedagogiskt redskap på förskolan. De har även en egen syn på vilka 
bilderböcker som är bra för barnen, vilka bilderböcker som producerar goda barndomar. Detta 
kulturarv har inte enbart definierats av forskarna själva utan även den rådande barnbokssynen 
i samhället. Problemet är att personalen har svårigheter att få tag på de bilderböcker de anser 
vara viktiga. En av orsakerna är att bilderböckerna ofta är utlånade på biblioteken. Några av 
förskolepersonalen i Simonssons studie ansåg att ett basutbud på den egna förskolan skulle 
vara en lösning. Men med de ekonomiska resurser förskolor har är den idén svår att realisera. 
Detta skapar även ett problem eftersom förskolorna inte alltid kan ha de kvalitetsbilderböcker 
som man anser främjar skapandet av goda barndomar.2 
 
Gun Johansson undersöker vilka sätt förskolepersonal ser på barnlitteraturen på förskolan i sin 
magisteruppsats Barnbokens roll i förskolan: Litteratursyn och litteraturpedagogiskt arbete. 
Hon intervjuade sex anställda inom personalen på två förskolor inom samma kommun. 
Förskolorna fick själva välja vilka som skulle delta så alla respondenter var väl insatta och 
intresserade av ämnet. Studien visade att på förskola A hade man under sex år arbetat med ett 
språkprojekt, troligtvis på grund av att 45 procent av barnen hade en invandrarbakgrund. 
Därför fokuserade man på språkstimulans och läsinlärning. Förskolan arbetade med metoder 
för att tillgodose barnens behov på ett lämpligt sätt. Personalen bearbetade själva boken till ett 
sagomaterial som användes istället för att läsa bilderboken. Det var innehållet i boken som var 

                                                 
1 Simonsson, s. 98-185 
2 Simonsson, s. 199-200 
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intressant, inte boken och dess berättande i sig. 1 På grund av de stora barngrupperna i förskola 
B så har personalen valt att använda vanliga böcker utan bilder, vanligtvis sagor, för 
högläsning under vilostunderna. Erfarenhet i förskola B visar på att barnen inte är lika 
uthålliga i förmågan att lyssna på berättelsen om de förväntar sig att få se bilder. I och med 
språkprojektet så väljer man noggrant vilken bilderbok man ska använda för ett visst ämne 
eller situation, däremot visar det sig att personalen i förskola B inte alltid har läst bilderboken 
innan de läser den för barnen. Böckerna kommer i boklådor från biblioteket och man läser för 
barnen när det finns tid över.2 
 
Bilderboken har en given plats på förskolan. Bilderböcker är avsedda för högläsning och de 
vänder sig specifikt till barn som är i förskoleåldern. Många förskolor har ett eget 
bilderboksbestånd av varierande omfattning men kompletterar, framförallt, med låneböcker 
från folkbiblioteken. Förskolan använder bilderböckerna till många ändamål. Personalen ser 
barnboken som ett redskap för att främja barnens språkutveckling. De använder 
bilderböckerna för att utveckla barnens fantasi och ta upp och hantera olika ämnen och frågor. 
Självklart används boken också till underhållning och en stunds vila från de andra aktiviteter 
som finns på förskolor. Simonsson anser att bilderboken utgör en introduktion till den ”riktiga 
litteraturen”. Hon påpekar också att det är de vuxna som bestämmer hur lässituationerna ser 
ut. Det vill säga, hur många böcker som ska läsas, hur ofta och för vilken sorts barngrupp.3 
 

2.5 Den barnpedagogiska litteratursynen 
 

2.5.1 Den historiska bakgrunden 
 
Nedan beskrivs den pedagogiska bakgrunden. Kapitlet behandlar endast kortfattat hur 
pedagogiken har utvecklats från 1700-talet och fram till idag. Det finns här för att belysa 
barnlitteraturens ständiga plats inom pedagogiken.  
 
När pedagoger började visa intresse för de mindre barnens fostran och bildning så fick också 
lämpliga böcker och berättelser en given plats. Frederich Fröbel (1782-1852) anses vara en 
portalfigur för de små barnens pedagogik. Han såg ett samband mellan barnens lek och 
självverksamhet och deras emotionella utveckling. Fröbels lekpedagogik skapade ett behov 
att lättare texter då de redan tillgängliga folksagornas språk var ett allt för komplicerat språk 
för de yngre barnen. Fröbel skapade därmed en pedagogisk grundidé om små barns läsande 
där moderns läsning med barnet med fokusering på boken är det viktiga, men även att han 
föreslog en speciell typ av litteratur lämpliga för yngre barn. Den Fröbelpedagogiska 
traditionen växte sig snabbt stark.4 
 
En motvikt till den Fröbelpedagogiska traditionen var Alva Myrdal. Hon ansåg att 
pedagogerna skulle ha goda psykologiska kunskaper för att kunna fördjupa sig i barnets 
individuella känslovärld och beteende. Myrdal förespråkade det ”moderna barnet”. Det 
moderna barnet behöver modern litteratur. Myrdal problematiserade vad små barn skulle läsa. 
Hon förkastade folksagorna, nu skulle litteraturen handla om sådana miljöer som barnen 

                                                 
1 Johansson, Gun (2002). Barnbokens roll i förskolan: litteratursyn och litteraturpedagogiskt arbete, s. 30, 36-37 
2 Johansson, s. 43, 45 
3 Simonsson, s. 14-15 
4 Simonsson, s. 38 
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själva kom i kontakt med. Handlingen skulle ha anknytning till deras samtid och behov. 
Myrdals tankar som baserades och bestyrktes av den amerikanska skolpedagogen Lucy 
Sprague Mitchells bok Här och nu. Sagobok för barn från 1939 borgade till uppkomsten av 
barnlitteratur som verkligen utspelade sig i nue ts realism. 1 
 

2.5.2 Styrdokument 
 
Förskolan fick en specifik arbetsplan för barnlitteraturen i och med Barnstugeutredningen på 
1970-talet. Utredningen förespråkade en kognitiv och psykodynamisk grundsyn, samt ett 
dialogpedagogiskt arbetssätt. Man skulle arbeta med receptiva aktiviteter bland barnen. Man 
ansåg att förskolan borde vara utrustad med ett rikligt bokbestånd och man borde ha ett 
bildmaterial som kan användas på flera olika områden. Från och med 1970-talet fick 
förskolan tillgång till ett större bilderboksutbud genom ett samarbete med folkbiblioteken, 
bibliotekslån påbörjades och barnbibliotekarier höll träffar och presenterade nya böcker för 
förskolepersonalen. 2 
 
I socialstyrelsens pedagogiska program för förskolan som kom 1987 är kulturen ett av tre 
områden som förskolan ska arbeta med. Kulturen ska bidra till ”att barnen får förståelse och 
respekt för egen och andras sociala och kulturella miljö” och att barnen ska utveckla sitt 
språk. Litteraturen ska ge nya erfarenheter och stimulans för fantasin. Litteraturen ska fungera 
som moraliskt utvecklande och ge kunskap om sådant som är avlägset och främmande. Det 
symboliska innehållet ska hjälpa barnen att bearbeta och förstå känslor, upplevelser och 
intryck.3  
 
I och med den nya läroplanen för förskolan som kom 1998 (Lpfö 98) så gavs 
förskolepersonalen friare tyglar. Målen blev mer generella men läroplanen tar fortfarande upp 
de delar som man tidigare har ansett viktiga. Den förespråkar att förskolan ska vara en 
levande social och kulturell miljö så att barnen ska få möjligheter att utveckla sina förmågor 
att iaktta och reflektera. Förskolans miljö ska stimulera barnen att ta initiativ. Den ska även 
utveckla deras sociala och kommunikativa kompetens.4 Läroplanen återkommer flera gånger 
till att förskolan ska utveckla barnens självsäkerhet och tilltro till sina egna förmågor men den 
uttrycker detta på olika sätt. 
 
Hur ska förskolan lära barnen detta? Det som nämns i läroplanen är att barnen ska bilda sig 
utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. 
Förskolan ska använda sig av olika uttrycksformer. Läroplanen påpekar att, både i innehåll 
och metod, ska bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse, tillsammans med hjälp 
av tal- och skriftspråk, vara en del av förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.5 
 
I Lpfö 98 står det: ”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns 
eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner, historia, språk och 
kunskaper – från en generation till nästa.”6 Enligt Inger Nilsson, litteraturvetare och 
barnboksföreläsare, så förknippar pedagogerna och förskolepersonalen barnlitteraturen med 

                                                 
1 Simonsson, s. 41 
2 Simonsson, s. 42-43 
3 Williams Graneld & Asplund Carlsson, s. 42 
4 Läroplan för förskolan: Lpfö 98, s. 9 
5 Läroplan för förskolan: Lpfö 98, s. 10 
6 Läroplan för förskolan: Lpfö 98, s. 9 
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kulturarv genom att de anser att barnen ska möta och läsa vissa klassiska böcker. Genom att 
använda detta traditionstyngda material som till exempel sagor är så åstadkommer man en 
förstärkt gemenskap mellan generationerna. Därmed skapas en kanon för förskolebarnens 
läsning. 1 
 
Läroplanen är en viktig del i förskolans uppdrag att utveckla barnens 
kommunikationsfärdigheter och kommunikativa kompetenser. Enligt den nya läroplanen ges 
personalen ett sort handlingsutrymme att välja vilka böcker som ska få finnas på förskolan 
och när, var de ska användas för att nå de uppsatta målen i läroplanen. Skillnaden mellan 
Barnstugeutredningen och Lpfö 98 är att den konkreta delen i hur förskolepersonal bör arbeta 
med litteratur och bilderböcker har försvunnit i Lpfö 98. Riktlinjerna blir färre och 
grumligare. Frågan är hur detta påverkar förskolepersonalens val? Den nya läroplanen ger 
större utrymme för tolkningar och individuella preferenser samtidigt som textens 
generaliserande kan hämma intresset att följa riktlinjerna.   
 

                                                 
1 Simonsson, s. 13-14 
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3. Metod 
 

3.1 Metodval   
 
I uppsatsen vill jag undersöka den kanonprocess som existerar i två specifika förskolor i 
samma kommun. Studien genomfördes tillsammans med fem personal på två förskolor. Man 
ska därför akta sig för att generalisera de resultat som framkommer i uppsatsen. Även om 
resultatet från dessa två förskolor kan jämföras med andra kommunala förskolor i Sverige så 
är det endast ett exempel på hur kanonprocessen kan fungera. Här i metoddelen förklaras mer 
utförligt hur och varför studien inriktades på just de utvalda förskolorna. 
 
För att få svar på mina frågeställningar bedömde jag att en kvalitativ metod var till min fördel. 
Jag ville komma fram till en förståelse av förskolepersonalens uppfattningar kring 
bilderboken. För detta anser jag intervjuer passar bäst. Samtidigt insåg jag att 
förskolepersonal ingår i arbetslag, vad den ena tycker och hur denne agerar påverkar resten av 
arbetslaget. För att skapa ett fungerande arbetslag måste alltså en kommunikation angående 
litteraturval mellan personalen existera. Jag var tvungen att finna ett sätt som gjorde det 
möjligt att komma åt den kollektiva föreställningen om bilderböcker på den aktuella 
förskolan.  
 
Lösningen kom plötsligt och oväntat. I ett teveprogram användes en intervjumetod som för 
min studie verkade fungera perfekt. Vad jag såg var en fungerande fokusgruppsintervju. 
Genom diskussion med varandra kunde informanterna lättare resonera kring effekter av deras 
sociala interaktion, utan större inblandning av intervjuaren. En fokusgruppsintervju kan gå till 
så här: Man samlar alla informanter i en grupp och istället för att man använder situationen 
för en gruppintervju så låter man informanterna diskutera ett ämne under en begränsad tid. 
Intervjuaren tar istället rollen som moderator, en samtalsledare som initierar diskussionen 
genom att presentera ett ämne. Moderatorns roll är att hålla koll på samtalet och leda in 
informanterna på de ämnen som man vill ha information om. Moderatorn håller sig så gott det 
går utanför samtalet, informanter diskuterar endast med varandra. Moderatorn kan avbryta när 
denne ser att samtalet hamnar för långt utanför det givna ämnet eller om ämnet är uttömt.1 
 
Victoria Wibeck, verksam vid tema Kommunikation vid Linköpings universitet, menar att 
fokusgruppsintervjuer fungerar bra när man ska undersöka handlande och motivation: 
”Deltagarna anstränger sig ofta för att förstå varandra och vill veta hur andra människor 
hanterar samma situationer som de själva ställs inför.”2 I denna uppsats fokuseras valet av 
bilderböcker. 
 
Det finns två sorters fokusgruppsintervjuer, strukturerad och ostrukturerad 
fokusgruppsintervju. I den ostrukturerade fokusgruppsintervjun får deltagarna prata i så stor 
utsträckning som möjligt med varandra. Den närvarande moderatorn ska inte delta i 
diskussionen. Meningen är att diskussionen ska vara så jämn som möjligt. Därför ska 
moderatorn undvika att ställa specifika frågor som ska besvaras. Moderatorn lyssnar endast 
till vad som sägs om ett specifikt ämne. Den strukturerade fokusgruppsintervjun styrs av 
frågorna. Moderatorn har koll på vad som ska diskuteras. Frågeaspekten är något man måste 
                                                 
1 Wibeck, Victoria (2000). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, s. 9 
2 Wibeck, s. 40 
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bestämma innan intervjun beroende på vilken sorts resultat man önskar få.1 Mitt mål var att 
använda en så ostrukturerad fokusgruppsintervju som möjligt. Nedan (kapitel 3.3) beskrivs till 
vilken mån detta lyckades. 
 
Under fokusgruppsintervjun användes de bilderböcker som för tillfället fanns på de båda 
förskolornas avdelningar. Bilderböckerna användes som stimulimaterial (se bilaga 2) för att 
sporra deltagarna till mer utförliga och detaljrika utläggningar. Bilderböckerna påminde 
personalen om vad som kan vara en bra bilderbok och vad som kan vara en dålig bilderbok. I 
och med titlarnas tillgänglighet under diskussionen kunde personalen även förklara sina 
åsikter med specifika exempel ur de utvalda bilderböckerna. Samtidigt kunde personalen 
förklara varför de hade valt att låna de närvarande titlarna, hur de hade lånats och om de hade 
lånats av personalen eller av barnen. Det blev även lättare att jämföra och diskutera 
bibliotekslånen med förskolornas privata bilderböcker. Bilderböckerna som stimulimaterial 
öppnade upp diskussionen på ett sätt som jag tror inte skulle ha hänt om de inte fanns med 
under fokusgruppsintervjun. Som stimulimaterial användes även lappar med olika teman (se 
bilaga 1). De fungerade bra för att få igång samtalet och för att hålla fokus på diskussionen. 
Dessa lappar användes innan bilderböckerna plockades fram. Orsaken till detta var att 
personalen till att börja inte skulle bli påverkade av specifika bilderböcker. När sedan 
förskolornas bilderböcker användes som stimulimaterial återkom personalen ofta till de olika 
teman. Diskussionen utvecklades därmed först från personalens egna minnen och 
erfarenheter, sedan kunde den utvecklas i och med att en annan typ av stimulimaterial 
introducerades. De utvalda författarna i stimulimaterialet ”Det (svenska) kulturarvet” är tagna  
från de nämnda författare i Asplund Carlssons undersökning Från Max till Mio2 och 
Simonssons avhandling Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel3. Resultatet av 
detta blev att stora författarnamn som Gunilla Wolde och Barbro Lindgren fick dela plats på 
listan med författarnamn som till exempel Anna Bengtsson (en bra författare men mindre 
känd). Inför fokusgruppsintervjuerna såg jag endast dessa författarnamn som en hjälp till att 
initiera en diskussion. Att någon av dessa författare skulle ingå i en kanon eller placeras som 
en förnämnd kulturikon var inte min intention. Jag är medveten om att valet av dessa 
författare på min ”kulturarvlista” kan ha påverkat förskolepersonalens diskussioner i en viss 
riktning. Läsaren av denna uppsats måste därför ha denna aspekt i åtanke.  
 
De bilderböcker som fungerade som stimulimaterial under fokusgruppsintervjuerna ska även i 
sig fungera som empirimaterial på det sättet att bilderböckerna kompletterar intervjuerna och 
ger studien en bredare analysgrund. 
 
Som jag tidigare har nämnt så var bilderböcker ett område som jag tidigare inte hade 
fördjupat mig i. För att skaffa mig en kunskapsgrund om befintlig litteratur läste jag inte bara 
facklitteratur. Jag besökte även folkbib liotek flertalet gånger där jag under många timmar 
läste stora urval av bilderböcker. När det behövdes så fördjupade jag mig i specifika titlar och 
gjorde textanalyser av till exempel Max-böcker för att kunna använda dessa som förklarande 
exempel. 
 
 

                                                 
1 Wibeck, s. 45 
2 Asplund Carlsson, s. 2 
3 Simonsson, s. 98-185 
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3.2 Urval 
 
I min uppsats vill jag undersöka förskolors syn på bilderboken. Jag har avgränsat mig till att 
undersöka förskolor inom en kommun i Sverige. Valet av kommun har i första hand med 
praktiska orsaker att göra. Det är en mellanstor kommun som jag har tidigare kännedom om. 
Jag vet hur den ser ut storleksmässigt, geografiskt och demografiskt. Detta är en tillgång för 
att kunna försäkra mig om bra förhållanden.  
 
Jag ansåg att den viktigaste likheten i förskolornas förutsättningar skulle vara att de ligger 
inom samma kommun för att sedan studera hur det skiljer sig i förskolornas utnyttjande av 
kommunens resurser, i första hand biblioteken. Mitt mål var sedan att finna två förskolor som 
hade så olika förutsättningar som möjligt. Det viktiga var att hitta ett fåtal skillnader som i sig 
var tillräckligt stora för att påverka utfallet i empirin. 
 
Med de förkunskaper jag tidigare förvärvat om kommunen i åtanke besökte jag kommunens 
webbplats för att finna lämpliga förskolor att kontakta. Kommunen har femtio kommunala 
förskolor och finansierar ett tjugotal enskilt drivna förskolor. Dessutom finns ett antal 
familjedaghem spridda över hela kommunen. Tack vare webbplatsen fick jag förkunskap om 
förskolornas storlek och placering i samhället. Information om förskolornas speciella 
inriktningar och deras mål fanns även beskrivna. Arbetsmetoder för att nå dessa mål, samt hur 
organisationen fungerar i övrigt, till exempel administrativt, fanns kortfattat beskrivet på de 
respektive förskolornas webbplatser. 
 
En negativ aspekt jag upptäckte angående fokusgruppsintervjuer är att de tar på förskolans 
resurser eftersom de kräver flera personals uppmärksamhet under en längre tid. Trots tids- och 
personalaspekten försökte jag finna ett personalkooperativ eller föräldrakooperativ som var 
villiga att delta. Den enskilda förskolan skulle utgöra en stor skillnad jämte en kommunal 
förskola. Förhoppningarna var stora men förväntningarna matchade dock inte alla negativa 
svar som kom från dessa små personal- och föräldrakooperativ. Jag övergav tanken om en 
stor och en liten förskola. Skillnaderna var tvungna att finnas på ett annat sätt. 
 
Hur de två valda förskolorna skiljer sig är beskrivet i inledningen av resultatdelen. En likhet 
förskolorna däremot har är att förskolepersonalen som deltog var alla intresserade av 
barnlitteratur. Det framhävdes när jag kontaktade förskolorna. De som visade ett intresse i att 
diskutera barnlitteratur var även intresserade av ämnet. Det kanske ses som en självklarhet 
men det hade varit ett intressant perspektiv att även få höra från personal som inte är 
begeistrade av barnlitteratur. Valet av bilderböcker påverkas säkerligen både av det personliga 
bilderboksintresset och av brist på personligt bilderboksintresse. 
 

3.3 Tillvägagångssätt 
 
För att ge en rättvis bild åt empirin krävs en beskrivning av hur fokusgruppsintervjuerna 
genomfördes. Mycket kan påverka den information man sedan använder som förutsättning för 
analys.  
 
Som ovan nämnt så är fokusgruppsintervjuer resurskrävande. Många informanter måste delta 
samtidigt på ett ställe. Denna metod fungerar bra om informanterna inte behövs på ett annat 
ställe. När det gäller förskolor så är de redan underbemannade. Hela tiden diskuteras det kring 
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hur man ska underlätta arbetsbördan för personalen. I den aktuella kommunen har antalet barn 
i förskolan har ökat kraftigt liksom barngruppernas storlek. På 1970-talet byggdes förskolor i 
en snabb takt men sedan början av 1980-talet har utbyggnaden stannat av. 1 Jag var förberedd 
att genomföra fokusgruppsintervjuerna på kvällstid då förskolan har stängt men förskolorna 
såg annorlunda på möjligheterna till att komma ifrån. Båda ansåg att den bästa tiden fanns på 
förmiddagen då barnen var sysselsatta med individuell verksamhet, flertalet med 
utomhusverksamhet men även några inomhus. 
 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i respektive förskolors personalrum. På så sätt 
hamnade vi i ett avskilt rum där diskussionen kunde pågå utan att bli besvärade av möjliga 
störningar. Rummet valdes av personalen själva. På båda förskolorna fanns ett runt bord så att 
alla fick en likvärdig plats. Bordets storlek var också av betydelse när det kom till att 
presentera det aktuella stimulimaterialet så att det kunder nyttjas tillfredsställande. 
 
I mitt kontaktbrev önskade jag ett deltagarantal på fyra personer, men poängterade att fyra var 
idealantalet medan jag även skulle vara nöjd med tre personer. Deltagarantalet var något att 
beakta i sammanhanget. Ett flertal personer var nödvändigt för att belysa personalens 
lagarbete men det viktiga var att få en fungerande fokusgruppsintervju. Wibeck menar att en 
fokusgrupp inte borde vara färre än fyra och inte fler än sex personer. Om man samtalar med 
tre informanter så kommer en att fungera som medlare mellan de andra två. En av 
informanterna kan även hamna utanför på olika sätt. Dessa inbyggda spänningar undviker 
man om det finns minst fyra personer i en fokusgrupp. Åsikterna angående hur stor en 
fokusgrupp bör vara skiljer sig från forskare till forskare. Vissa forskare menar till och med 
att fyra personer ska anses som det maximala antalet eftersom det blir svårt att hålla allas 
uppmärksamhet om gruppen är större. Nackdelen med en större grupp är att 
kommunikationen kan bli opersonlig eftersom det fysiska avståndet kan bli för stort. En stor 
grupp behöver en stark struktur för att skapa en jämn talarfördelning. Mindre grupper är mer 
relationsorienterade, grupper med många deltagare blir ofta uppgiftsorienterade och 
deltagarna riskerar därmed att bli alltför anonyma. En viktig aspekt med den lilla gruppen är 
att det är lättare att särskilja deltagarna på ett nyanserat sätt.2  
 
Mitt mål var att göra ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. Jag ville att deltagarna själva 
skulle diskutera ämnet utan att moderatorn skulle avbryta stup i kvarten. Jag delade upp 
sessionen i tre delar, efter undersökningens tre huvuddelar som även framkommer i 
frågeställningarna. För att underlätta diskussionerna formade jag stimulimaterial vilket bestod 
av ämneslappar till den första delen som handlade om förskolans allmänna syn på 
bilderböcker och bilderbokskanon (se bilaga 1). Till den andra delen kombinerades 
ämneslapparna med förskoleavdelningens aktuella bilderboksbestånd, både egna och lånade 
(se bilaga 2). Bilderböckerna och lappen ”Det svenska kulturarvet” fungerade som belysande 
exempel för åsikter. Wibeck skriver att materialet bör väcka frågor och diskussion snarare än 
att lägga fram fakta och komma med svar.3 Bilderböckerna i sig kommer att visa vilket 
bestånd förskolorna har, därmed kommer de inte bara väcka de frågor som behövs för att få 
tillfredställande svar utan också fungera som egen empiri. 
 
Innan diskussionen påbörjades repeterade jag min presentation som framkommit i 
kontaktbrevet. Jag beskrev mer utförligt vad undersökningen gick ut på och att jag inte var 
expert på området bilderböcker. I en fokusgruppsintervju framhävs förskolepersonalens egna 
                                                 
1 Kommunens webbplats 
2 Wibeck, s. 51-53 
3 Wibeck, s. 66 



    28 

kunskaper och intresse kring bilderbokslitteraturen. En fokusgruppsinriktad metod betonar 
informanternas medverkan på ett sätt som vanliga gruppintervjuer inte gör. Meningen med 
mitt uttalande om att inte vara expert på området var också för att hamna på en nivå så att 
informanterna kände att inte de hamnat i en olustig situation. I en vanlig intervju behövs en 
större kontroll över intervjun eftersom man går efter en mer hårddragen mall. I min situation 
hoppades jag på en mer familjär känsla där deltagarna delvis kunde glömma bort mig som 
närvarande. 
 
Samtalen i de två olika intervjuerna blev av mycket olika karaktär. På de kommunala 
förskolorna så omfattar arbetslagen tre personer. Min förfrågan om fyra deltagare var därmed 
omöjlig av uppenbara skäl. Vid intervjutillfället på förskolan Alfa hade en av deltagarna blivit 
sjuk. Det resulterade i att intervjun genomfördes med två deltagare i en dyadisk formad1, 
strukturerad fokusgruppsintervju. Samtalen blev mer återhållsamma och jag i rollen som 
moderator fick styra diskussionen mer än beräknat. Deltagarnas åsikter fick ventileras utan att 
den andra avbröt. Båda deltagarna var unga men den ene hade arbetat inom förskolan tio år 
längre än den andre och det syntes både i initiativtagande och framförande av åsikter. 
Tillfredsställande svar gavs men de var ofta korta och konkreta efter moderatorns påverkan. 
Bristen på en tredje deltagare påverkade mest intervjuns utgång. På förskolan Beta var 
däremot diskussionerna många och livliga. Alla tre i personalen deltog aktivt, ibland till den 
grad att det var svårt att urskilja vem det var som sa vad då de, ju längre diskussionerna gick, 
pratade i munnen på varandra. Under dessa stunder försvann även ord i varandra. Wibeck 
anser att det handlar om att styra gruppdynamiken så att alla deltagare får komma till tals och 
att det är svårt att i förväg veta hur gruppdynamiken fungerar. Moderatorn måste vara 
uppmärksam under själva intervjun. Enligt Wibeck är den strukturerade fokusgruppsintervjun 
den vanligaste och det är den jag använde i första intervjun med förskolan Alfa.2 I intervjun 
med förskolan Beta så fungerade däremot en relativt ostrukturerad fokusgruppsintervju 
perfekt. Jag kunde slopa många frågor och förlita mig på stimulimaterialet och diskussionens 
flyt för att få tillfredsställande svar. Att fokusgruppen bestod av tre deltagare, deltagarnas 
variation i ålder och att alla var mammor tror jag underlättade flytet i diskussionen.  
 
Engagemanget fanns hos personalen i båda fokusgruppsintervjuerna och i slutskedet gav de 
båda ett tillfredsställande intervjumaterial att arbeta med. Jag anser däremot att det endast var 
hos förskolan Beta som diskussionerna personalen emellan fick ett eget liv och hade en 
spontanitet som förde samtalen till resultat som även påverkade personalens initiativtagande i 
förskolans verksamhet med bilderböcker. 
 
Jag använde bandspelare för båda intervjuerna. Under intervjuerna fungerade det bra. 
Uppmärksamheten hamnade snart på stimulimaterialet och bandspelaren glömdes bort. Som 
jag nämnt ovan så är en problematik med fokusgruppsintervjuer att hålla isär deltagarna. 
Nödvändigt för bandupptagningen på förskolan Beta med tre deltagare var att göra mentala 
anteckningar för att hålla isär informanterna. Efteråt noterades dessa på ett block för att 
använda som hjälpmedel vid transkriberingen.  
 

                                                 
1 Wibeck skriver på s. 32-33 att i ett gruppsamtal måste det som de olika deltagarna säger ha samma fokus och 
bidra till ett gemensamt samtal. Fle r än en ska kunna ta talarrollen. Ett samtal kan betraktas som dyadiskt när det 
är organiserat uppifrån så att det egentligen blir ett samtal mellan två komplementära roller. Rollerna 
intervjuare/intervjuad tog ofta över fokusgruppsintervjun. 
2 Wibeck, s. 45 
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3.4 Analysmetod 
 
Analysen sker med hjälp av en hermeneutisk process. Enligt Pål Repstad, docent i 
samhällsvetenskap, fil. Dr och professor i religionssociologi vid högskolan i Agder, Norge,  
handlar det om tolkningar och att röra sig fram och tillbaka mellan helhet och delar.1 Denna 
tolkningsprocess påbörjades redan under intervjuerna, något man får beakta under studiens 
gång. Wibeck varnar för att moderatorn kan bli färgad av de analyser som redan gjorts i och 
med den första fokusgruppsintervjun. Hon menar att datainsamling och analys blir till 
parallella processer. Analysen av den tidigare fokusgruppsintervjun kan påverka de resterande 
fokusgruppsintervjuerna eftersom man finner att mönster börjar framträda. Moderatorn kan 
också dra nytta av de tidigare erfarenheterna när denne möter senare grupper.2 För denna 
uppsats genomfördes endast två fokusgruppsintervjuer. Inga mönster hann därför framträda 
som kunde påverka resultatet. Däremot kunde jag dra nytta av vad jag erfarit under den första 
gruppträffen. Intervjuerna var på förväg indelade i tre delar, vilka representerar uppsatsen tre 
frågeställningar. Vid den första fokusgruppsintervjun märkte jag snabbt att informanterna 
behövde diskutera de två första inriktningarna tillsammans eftersom förhållandena på den 
egna förskolan är en del av den allmänna förskolans bilderbokssyn. 
 
Nästa steg i den hermeneutiska processen är att man läser igenom utskrifter av intervjuerna 
för att skaffa sig en helhetsbild. Genom att i lugn och ro gå igenom texterna gick det att 
överblicka personalens diskussioner på ett sätt som det var omöjligt att göra när de pågick. 
Efter att man har skaffat sig en helhetsbild går man, enligt Repstad, tillbaka till enskilda delar 
för att hitta enskilda uttalanden och teman för att hitta deras innebörd och betydelse.3 I 
uppsatsen påbörjas analysen redan i kapitel fem. För att komma åt innehållsmässiga aspekter 
av det som sägs är intervjumaterialet grupperat i kategorier.  
 
Jag baserar min analys på den kanonteori och bilderboksteori som presenteras i kapitel 2. 

                                                 
1 Repstad, Pål (1993). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 103 
2 Wibeck, s. 88 
3 Repstad, s. 104 
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4. Presentation av empiri 
 
I kapitlen 4.3 och 4.4 presenteras material om de två förskolorna. Presentationen baseras sig 
på information från respektive förskolas webbplats och på intervjumaterial. Först presenteras 
förskolorna och deras verksamhet, sedan presenteras informanterna var för sig. Därefter 
redovisas den information som kommit fram i intervjuerna. Namn på förskolor och 
informanter är fingerade så att information rörande deltagande kan behandlas konfidentiellt. 
För att underlätta läsningen så börjar förskolan Alfas informantnamn på A och förskolan 
Betas informantnamn på B. 
 
Modellen för redovisning av resultatet är baserad på de tre problemområdena för denna 
uppsats, det vill säga att utgångspunkten är uppsatsens frågeställningar: 
 

• Hur ser kriterierna för förskolans bilderbokskanon ut i de två undersökta förskolorna? 
• Skiljer sig förskolornas bilderboksbestånd med deras kriterier för bilderbokskanon? 
• Vilka faktorer påverkar förskolornas möjligheter att förfoga över en tillfredställande 

litteratur? 
 

4.1 Kommunal verksamhetsplan 
 
Förskolorna i kommunen följer Lpfö98 men har även en verksamhetsplan och en skolplan på 
kommunal nivå där kommunens barn- och utbildningsnämnd har fastställt vilka mål som ska 
uppnås. I skolplanen finns det mål som kan påverka förskolan, även i deras användning av 
litteratur: 
 

• Alla i förskolan och skolan ska vistas i en trygg och säker miljö, som främjar hälsa 
och lärande. 

• Samarbetet inom kommunen och med samhället i övrigt ska ha utvecklats. Samarbete 
ska främja barns och elevers individuella behov för att nå utvecklingsmålen. 

• Språklig och kulturell mångfald i samhället är en resurs som ska märkas i förskolans 
och skolans dagliga verksamhet.1 

 
Dessa mål är allmänt hållna och ger utrymme för anpassning till varje förskolas egna 
förutsättningar. I förskolan räknar man med att antalet barn kommer att öka. Kommunens 
ekonomi har mycket mindre resurser till sitt förfogande än det nationella genomsnittet. En 
reglering och anpassning av förskolans verksamhet är enligt verksamhetsplanen en 
nödvändighet, speciellt då man prioriterar att budgeten ska hållas.2 
 

4.2 Presentation av förskolan Alfa 
 
Förskolan Alfa är en mångkulturell förskola där den allra största delen av barnen har 
invandrarbakgrund. Förskolan har fyra avdelningar med sammanlagt 78 barn och på den 
aktuella avdelningen har alla barn invandrarbakgrund. Med dessa förutsättningar lägger de 

                                                 
1 Skolplan 200* - 20** för förskola och skola i *******. Kommunens webbplats. 
2 Verksamhetsplan 2005 . Kommunens webbplats. 
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särskild vikt vid att stödja alla barns språkutveckling. Förskolan använder sig främst av 
vardagsrutinerna för att komma i kontakt med det svenska språket varje dag men även 
läsning, sång och samtal med barnen används aktivt. Förskolan anser att kunskaper i 
modersmålet är grundläggande för att lära in ett nytt språk. Eftersom många av barnen har ett 
annat modersmål än svenska har de också flera modersmålstränare som kommer en gång i 
veckan. Alfa ligger mitt i ett tätbebyggt område som domineras av höghus och asfalt. 
Massmigrationen från landbygd till tätort på 1800-talet har skapat ett bostadsområde som än 
idag ligger mitt i centrum men ändå avskilt och nedvärderat. Framför allt är det segregerat 
från resten av staden i förhållande till inkomst.1 En positiv aspekt är att man har gångavstånd 
till skogsområde såsom till centrum och stadsbibliotek. Den aktuella avdelningen har barn 
mellan ett och sex år. 
 
Informanterna på förskola Alfa ingår i samma arbetslag. I uppsatsen kallar jag dem för Anna 
och Angelica. 
 

4.2.1 Presentation av deltagande arbetslag i förskola Alfa 
 
Arbetslaget består av tre personer. Endast två deltog i bilderboksdiskussionen eftersom en var 
sjukskriven. Det är ett ganska nytt arbetslag. Den förskolepersonalen som var frånvarande vid 
intervjutillfället har just börjat på avdelningen.  
 
Förskolepersonal Anna 
 
Anna är 34 år och har arbetat inom förskolan sedan början av 1990-talet. Hon har varit på 
förskolan Alfa i fyra år. I bagaget har hon en förskollärarutbildning på högskola. Utbildningen 
hade en minimal fokusering på barnlitteratur och barns läsning. Anna visar stort intresse för 
barnlitteratur och läser ofta bilderböcker efter arbetstid för sina barn. Annas relativt långa 
anställning märks av när det kommer till initiativtagande i bilderboksdiskussionen. Hon svarar 
oftast först medan Angelica fyller på. 
 
Förskolepersonal Angelica 
 
Angelica är 26 år och har arbetat inom förskolan i fyra år. Hon har vikarierat på förskolan 
Alfa under en tid och har nyligen fått en fast anställning. Angelica har inte en pedagogisk 
högskoleutbildning utan arbetar som barnskötare. Hon fick sin barn- och fritidsutbildning på 
gymnasiet. Gymnasiet hade inte heller någon större fokusering på barnlitteratur och barns 
läsande.  
 

4.2.2 Intervjumaterial förskola Alfa 
 
Kriterier för bra bilderbokslitteratur 
 
Innehåll 
 
Anna och Angelica anser att bland de viktigaste kriterier som en bilderbok innehållsmässigt 
kan framföra är att berättelsen utspelar sig i en realistisk miljö. Barn behöver bilderböcker 

                                                 
1 Uppsats om områdets bebyggelse och historia. (Maskerat för anonymitet) 
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som tar upp vardagssituationer och förhållanden som de känner igen sig i. Eftersom 
bilderboken riktar sig till barnen ska barnen även kunna relatera till händelserna. Anna 
använder termen ”verklighetsförankrat" och betonar betydelsen av att bilderböckerna för 
barns lärande:  
 

Saker man gör, som att gå till doktorn. Man går ut och leker, man går till dagis, 
man går till affären och handlar. Man kanske besöker brandstationen. Allt som 
har med samhället runt om att göra. 

  
Anna säger att Emilia hos dagmamman1 är en populär bok, mycket på grund av att en 
dagmamma är ungefär som att gå till förskolan. Barnen kan relatera till historien till sin egen 
situation även om det skiljer sig lite mellan dagmamma och förskola. Bilderböcker som har 
fantastiska handlingar prioriteras inte men det är förstås något som finns på förskolan.  
 
Man läser ofta folksagor ”för att de inte ska försvinna”. De befarar att i de flesta hem är det 
TVn som styr aktiviteterna. Barnen blir pådyvlade den nya generationen av TVprogram som 
har ett högt tempo. Personalen tycker att de traditionella standarderna såsom folksagor behövs 
som en motpol mot vad barnen upplever hemma i form av Pokémon och Digimon. Våldet och 
det höga tempot i de tecknade, japanska TVprogrammen är något som personalen fokuserar 
sin diskussion på. Givetvis finns det en annan mildare typ av barnprogram som balanserar den 
typ av våldsammare program som personalen tar upp. Det är dock inget som de nämner under 
intervjun. Att det även står i läroplanen att man ska främja kulturarvet är inte något som har 
påverkat detta val. Personalen menar att moralen inte syns i dagens böcker på samma sätt som 
i folksagorna. De menar att moralen fortfarande finns där men att det inte är några moralkakor 
man möter längre. Moraliska berättelser är alltså bra för barnen men moralen ska inte 
pådyvlas utan gömmas, som om det vore underförstått i berättelsen. 
 
Format 
 
Enligt personalen på förskolan Alfa är en bilderbok med få antal sidor generellt bättre än en 
längre bok. Böcker som Totte och Emilia ger samma resultat som en längre bok kan göra. 
Dessa böcker är utgivna i ett relativt litet format. Personalen anser att det vore bättre om 
pekböckerna har ett större format för då fungerar de bättre på lässtunder med flera barn. 
Barnen kan då se bilderna bättre. 
 
Text/Språk 
 
Personalen har klara uppfattningar om vilka bilderböcker som fungerar och vilka som är 
problematiska när det gäller textens språk. Ett exempel de tar upp är Alfons-böckerna. I 
Alfons-böckerna utvecklas språket, situationerna och textantalet vart efter Alfons växer upp. 
Det betyder att varje bok blir svårare och svårare, vilket man måste tänka på när man läser för 
barnen. Vissa barn kan klara av en tidigare Alfons-bok medan en annan kan vara mycket 
svårare. 
 
En annan författare som man inte vanligen läser böcker av är Astrid Lindgren. Personalen 
lånar helst inte böcker skrivna av Astrid Lindgren för att de är för svåra i texten för 
förskolebarn. Lindgren använder sig av äldre ord som inte används så mycket nu för tiden, 
speciellt inte på förskolan. Det är också mycket text i hennes bilderböcker. Personalen jämför 
hennes bilderböcker med kapitelböcker, något som inte används på förskolan. Som vanligt har 
                                                 
1 Dunér, Anna & Raagaard, Kirsten (1999). Emilia hos dagmamman. Stockholm: Bonnier Carlsen. 



    33 

det med barnens korta koncentrationsförmåga att göra. Förskolan väljer däremot berättelser av 
Astrid Lindgren när de äldre barnen ska öva sig på att lyssna. Kassettband som är inlästa av 
Lindgren själv används eftersom många av barnen känner igen sagorna från TV och video. 
 
För att koppla språkavsnittet med innehållsavsnittet så anser personalen att bilderböckernas 
vardagsinnehåll även främjar barnens språkutveckling. Samtidigt som de lyssnar på 
bilderböckerna lär de sig språket som används i vardagen. Anna säger att ”det är 
vardagsspråket de behöver. Då ska det inte vara så mycket fantasi, att de åker till något 
konstigt land och träffar konstiga figurer, för det tillhör inte deras verklighet. Det språket kan 
komma senare.”  
 
Bilder 
 
På den egna förskolan anser informanterna att förklarande bilder fungerar bäst. Bilden och 
texten ska höra ihop. Anna refererar till Emilia-böckerna: ”Hon visar med bilden och sen 
berättar hon med texten vad som händer på bilden.” Motsatsen till förklarande bilder är 
abstrakta bilder. Angelica menar att intresset inte alltid är på topp när man läser en bok som 
har mer abstrakta bilder. Det blir för svårt för barnen att koncentrera sig. Anna påstår att 
bilderböcker med abstrakta bilder såsom Pettson-böckerna är jättebra om man sitter med en 
eller två barn. Illustrationerna är fantastiska, fullt med små detaljer men att läsa boken på en 
lässtund med många barn som sitter på avstånd från boken så blir en sån bild väldigt plottrig 
och svår för barnen att se.  
 
Personalen anser att det ska vara färgillustrationer i bilderböckerna. Svartvita bilder är stela 
och tråkiga. De tilltalar inte ögat på samma sätt som färgglada bilder gör. Maurice Sendaks 
Till vildingarnas land kommer på tal under intervjun. De anser att hans bilder är mycket 
tråkiga eftersom de är både mörka och gråa. De känns även främmande, fantastiska. 
Personalen föredrar de vardagsrelaterade bilderna. 
 
Läsande utan bilder är något som gynnar barnens utveckling av fantasi. Detta tycker både 
Anna och Angelica är en viktig del att implementera i förskolans aktiviteter. De varvar därför 
läsning med bilder och läsning utan bilder för att träna just fantasin. Nyligen har personalen 
börjat koppla läsningen utan bilder med att barnen själva efter lässtunden ska få rita. De ska 
visa genom sin teckning hur de har uppfattat historien. När man lånar böcker så tänker man på 
om bilderboken fungerar i denna pedagogiska verksamhet. Medvetenheten och erfarenheten 
gör att de väljer lite lättare böcker för dessa aktiviteter. Man har provat med svårare böcker, 
till exempel böcker som Ronny & Julia, och de fungerar på de lite äldre barnen. Angelica 
förklarar att man får anstränga sig mer med svårare böcker, det vill säga böcker med svårare 
texter: ”Det är också lite svårare. Fast då tog jag bara femåringar. Det gick mycket bra. Så 
man får pendla lite, lite lättare och lite svårare.” Arbetslage t på tre personer är, som ovan 
beskrivet, ganska nytt. Ett antal idéer kring ytterligare litteraturaktiviter har diskuterats men 
det är inget som har påbörjats och därför inget som påverkar val av lånade bilderböcker. 
 
Berättarstruktur 
 
Som tidigare nämnt så håller sig förskolan Alfa mycket till enkel bilderbokslitteratur. 
Eftersom det ofta handlar om att lära barnen svenska ord som ofta används i vardagen så är 
till exempel Totte-böckerna bra. De har ingen utvecklad handling men fungerar bra när 
barnen ska lära sig vad de olika klädesplaggen heter, som i Totte går ut. Berättarstrukturen är 
inget personalen tänker på när de lånar böcker. 
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Kriterier för den egna förskolan 
 
Förskolans, och speciellt den egna avdelningens, många barn med invandrarbakgrund är vad 
som dominerar tankegångarna angående bilderboksval men även för resten av förskolans 
verksamhet. Den ständiga fokuseringen på språkstimulans och språkutveckling är nödvändig 
då många av barnen har svårt för det svenska språket. Färdigheter i det svenska språket är 
förstås en nödvändighet för en lyckad integrering till skolan och senare till det svenska 
samhället. 
 
Eftersom barnen på avdelningen inte har svenskan som modersmål förklarar Anna att det 
primära målet med användningen av bilderboken i förskolan Alfa är att lära barnen det 
svenska språket. Flera av barnen kan inte svenska över huvud taget när det börjar på 
förskolan. På avdelningen finns det även en sexåring som just kommit till Sverige.  
 
En bilderbok med bra bilder och lite text är ett bra verktyg för att hjälpa barnen att lära sig 
svenska. Specifikt för förskolan Alfa är att de inte kan läsa svårare böcker såsom Alfons-
böcker och Pettson-böcker. Personalen anser att barnen tappar koncentrationsförmågan 
snabbare eftersom de har svårt att förstå språket. Det är för invecklade historier, som ligger på 
en nivå som barnen på denna förskola inte klarar av. Angelica påpekar att de har försökt att 
läsa Alfons men att det inte fungerar. Svårare bilderböcker tar längre tid procentuellt. 
Personalen måste hela tiden förklara och diskutera en sida och dess innehåll och svåra ord 
innan de kan vända sida. Det resulterar i att barnen så småningom tröttnar. Angelica:  
 

Jag har läst men det blir efter att tag att de blir ju rastlösa. Det är kanske för att de 
inte förstår så mycket att de…ja ’jag ger upp’, liksom. Så hör de till slut bara bla 
bla bla bla bla bla bla när man läser och det är inte kul. 

 
För att återkomma till Astrid Lindgren så anser personalen att hennes bilderböcker är svåra 
för förskolebarn i allmänhet men poängterar att de absolut inte används av invandrarfamiljer.  
När personalen beskriver hennes bilderböcker använder de termen ”kapitelbok”. Även om 
Lindgrens bilderböcker inte är kapitelböcker är det min tolkning att det var så personalen 
uppfattade Astrid Lindgrens bilderböcker. 
 
Faktorer som reglerar förskolans bestånd 
 
Angelica anser att kvalitén på de lånade böckerna varierar för varje gång man lånar. ”Det 
beror som sagt på vad som finns på biblioteket.” Vid intervjutillfället berättar hon att antalet 
mer lättlästa böcker borde ha varit fler. Som exempel ger hon Max-böckerna men menar 
lättlästa bilderböcker i allmänhet. Böckerna om Max är användbara men de fungerar endast 
till de allra yngsta eller till de barn som inte har någon svenska alls. Barbro Lindgrens text 
använder de inte. Angelica anser att Eva Erikssons bilder blir utgångspunkten för berättandet. 
När Anna läser Max-böckerna så utvecklar hon det infantila språket och lägger in det som 
Lindgren lämnat ute. ”Det låter löjligt och man ska lära barnen ett korrekt språk och det har 
inte hon använt. […] Barn kan inte få ett språk om vi sitter och låter som små bäbisar själva.” 
Trots alla invändningar mot böckerna om Max så anser personalen att det är bra bilderböcker 
och att de representerar den sorts litteratur de framför allt letar efter då det är dags för 
biblioteksbesök. 
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Anna menar att det finns mycket av en viss typ av bilderböcker på biblioteket, mycket av den 
typ av bilderböcker som förskolan inte strävar efter att låna. När hon ska förklara vilken typ 
hon menar ger hon bilderboken Anton och den magiska ringen som exempel. Den ger ett 
dåligt intryck eftersom den har tråkiga bilder. Då och då är utbudet så dåligt på biblioteket att 
förskolan är tvungen att låna mindre intressanta bilderböcker.  
 

Anna: Biblioteket här i ***** är väl halvstort. Vi är så många förskolor som delar 
på det. Det är ibland svårt att få tag på böcker. 
 
Angelica: Ibland finns det inga böcker och ibland så finns det jättebra böcker. Det 
kan vara så ibland att man lånar fast man inte tycker…för att det finns inga 
böcker.   

 
När jag besökte förskolan hade de haft böckerna i ungefär två månader. Lånetiden är en 
månad och sedan brukar de låna om böckerna. De poängterar att repetition är bra 
inlärningssätt och att om man endast lånar böckerna i en månad så hinner man inte läsa alla. 
Vissa bilderböcker läser de om och om igen. Anton och den magiska ringen har Anna hittills 
inte tittat i. 
 
Förskolans har olika teman mycket beroende på vilken tid på året det är. Vid tidpunkten för 
intervjun så har det just varit vinter och barnens användning av ytterkläder ändras snabbt och 
ofta under denna period. Ett tema som förskolan ofta återkommer till är just kläder. 
Personalen själva säger dock att de olika teman de har påverkar inte valet av bilderböcker.  
 
Förskolan har inget direkt samarbete med biblioteket. De har ingen kontakt med bibliotekarier 
som kan hjälpa till när förskolan söker böcker med specifikt innehåll. Förskolan önskar dock 
att de hade mer samarbete. 
 
Eftersom förskolan ligger på gångavstånd från stadsbibliotek följer en grupp med tio barn åt 
gången med när de lånar böcker. Barnen föreslår böcker, ”den här boken vill vi låna”, och 
sedan avgör personalen om boken är lämplig. Angelica visar på en bok av Astrid Lindgren 
som återfinns i låneutbudet. Angelica motsätter sig böcker med för mycket text men just Pippi 
Långstrump är det vissa flickor som tycker är jättekul. ”Det är inte en sådan bok man sätter 
sig med på läsvilan och läser, utan för att de tycker att det är kul och så har de säkert sett på 
film eller TV om den här.” En bilderbok med så mycket text fungerar mest att man sätter sig 
och diskuterar bilderna. Anna: ”Pettson kan man också låna för att det är fantastiskt att sitta 
med ett barn och titta. ’Ser du där, de små mufflarna’, eller vad man kallar dem för. Men det 
är ingenting man läser för det är för mycket och för avancerat.” Man lånar alltså bilderböcker 
som Pippi Långstrump och Pettson trots att de känner till svårigheterna.  
 
Påverkan från andra medier är stor. ”Det barn ser hemma på TV, det kan man även välja att 
läsa om.” Då fungerar även lite svårare böcker, såsom Ronny & Julia-böckerna, eftersom 
barnen redan har fått en bild om karaktärerna och historien. 
 
Förskolan Alfas ekonomi för inköp av litteratur är obefintlig. Avdelningen har fyra inköpta 
bilderböcker, två böcker om Totte och två böcker om Emilia. I förskolans område finns något 
som kallas Språkgruppen. Det är en grupp som består av en eller två personal från varje 
förskola i området. Målet med gruppen är att förbättra språkmedvetenheten i området. För ett 
par år sedan övertalade de kommunen att varje avdelning åtminstone skulle ha några böcker 
som var deras egna. Varje avdelning får sextusen kronor varje år som ska täcka utgifter av 
diverse inköp. Det är så mycket annat som kräver pengar att man inte prioriterar inköp av 
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litteratur; bilderböcker kan man alltid låna. Det har resulterat i att flera av personalen har tagit 
med sig privata böcker hemifrån, många av folksagorna är privatägda av personalen. 
 
Egna preferenser betyder mycket vid val av bilderböcker. Informanterna betonar att det ska 
vara roligt att läsa. Det återspeglar sig i vad personalen lånar. Anna gillar rimböcker och 
försöker ofta läsa dessa, till exempel böckerna om den vilda bebin av Barbro Lindgren och 
Gruffalon (som förskolan lånat). Anna menar att rim utvecklar språket väldigt mycket.  
 
I intervjun framkommer det att den personal som är med på biblioteksbesöket även 
bestämmer vilka bilderböcker som ska lånas. Det är dock barnen som väljer ut titlarna. Utöver 
bilderböcker med kända karaktärer har barnen har även andra favoriter. Dessa bilderböcker 
lånar de gärna om och vill höra om och om igen. För tillfället är det En gris flyttar in.  
 
Två hemspråkstränare kommer en gång i veckan och de läser ganska mycket för barnen. 
Böckerna som hemspråkslärarna har med sig är på deras eget språk (kinesiska, vietnamesiska, 
arabiska, keldanska med flera). Även dessa böcker kommer från biblioteket men är lånade av 
hemspråksläraren. Personalen har märkt att även hemspråkstränarna använder sig av liknande 
bilderböcker som de själva läser. 
  

4.3 Presentation av förskola Beta 
 
Förskolan Beta har sex avdelningar med 110 barn. Personalen själva har utarbetat en profil för 
verksamheten. De aktiviteter man lägger stor tonvikt på är leken, massage, språkutveckling, 
involvering, utelek, miljö, skapande och dokumentation. Även förskolan Beta poängterar 
betydelsen för arbete med språkutveckling. Såsom i många andra förskolor i kommunen har 
de flera barn med invandrarbakgrund, i jämförelse är det dock stor skillnad mellan Alfa och 
Beta. Såsom i förskolan Alfa tränas språket i alla situationer, både i grupp och enskilt. Även 
här får barn med invandrarbakgrund besök av hemspråkslärare. Den aktuella avdelningen har 
barn mellan tre och fem år. Förskolan är belägen utanför centrum med stor gård och nära till 
skog och natur, något som utnyttjas. 
 

4.3.1 Presentation av deltagande arbetslag i förskola Beta 
 
På förskolan Beta deltog tre anställda i personalen i intervjun. De ingår alla i samma arbetslag 
på sin avdelning. Ungefär hälften av personalen har en pedagogisk högskoleutbildning.  
 
I uppsatsen kallar jag dem för Beatrice, Britt-Marie och Birgitta. 
 
Förskolepersonal Beatrice 
 
Beatrice är 32 år och har arbetat inom förskolan i tolv år. På förskolan Beta har hon arbetat i 
fem år. Hon arbetar som förskollärare. I hennes utbildning ingick en kurs som hette 
”barnlitteratur” där eleverna fick beta av vissa barnböcker. Hon har själv barn som är i 
bilderboksåldern. Beatrice arbetar för närvarande inte de dagar förskolan lånar böcker. 
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Förskolepersonal Britt-Marie 
 
Britt-Marie är 39 år och har arbetat inom förskolan i 12 år. Hon poängterar att förskolan Beta 
endast är en av det flertalet förskolor hon flängt runt på. Då hon studerade till förskollärare 
ingick det en litteraturdel i ämnet svenska. Även Britt-Marie har barn men de är numera för 
gamla för att läsa bilderböcker. 
 
Förskolepersonal Birgitta 
 
Birgitta är 51 år och har arbetat inom förskolan i 30 år. Hon uppger att hennes utbildning som 
barnskötare inte innefattade några litteraturstudier på grund av att det var så länge sedan 
studierna genomfördes. Birgittas barn är numera utflugna men intresset för barnlitteratur finns 
fortfarande. 
 

4.3.2 Intervjumaterial Förskola Beta 
 
Kriterier för bra bilderbokslitteratur  
 
Rent allmänt anser personalen att en bra bilderbok har ett bra språk och ett innehåll som 
barnen kan känna igen sig i. Texten nedan kommer att fördjupa sig i detaljer och exemplifiera 
förskolans åsikter. 
 
Innehåll 
 
Personalen på förskolan Beta anser att bilderböcker med realistiskt innehåll är bra för barnen 
och de framhäver även att när vardagen beskrivs i bilderböckerna kan de bli oväntat populära. 
Beatrice förklarar att en pop-up bok om en mamma som väntar ett syskon blev riktigt populär. 
Många av barnen har fått syskon och många av barnen ska få syskon. Med hjälp av 
bilderboken kan man se in i mammas mage. ”Det fångar de flesta av våra barn”, menar hon. 
Bilderböcker om förskolor är också populära, såsom Flickan som inte ville gå till dagis1. 
Beatrice:  
 

Den tar ju nästan upp det förbjudna. Man får ju inte tycka att det är tråkigt att gå 
till dagis och så har de den boken här! För den kan de läsa hur många gånger som 
helst. Och när flickan väl kommer till dagis vill hon inte gå hem. Det är så många 
barn känner. Den har varit mångas favoritbok, till och från. 

 
Men det räcker inte med att bilderböckerna utspelar sig på förskolan. Birgitta ger 
bilderböckerna om förskolan Rödmyran som exempel. De är mindre populära hos barnen. Det 
är situationen som är det viktiga. 
 
Mellantinget mellan de realistiska berättelserna och de fantastiska berättelserna är sådana 
bilderböcker som utspelar sig i vardagen men där det händer fantastiska saker. De fungerar 
också bra anser Beatrice som tycker att bilderböckerna om den vilda bebin är sådana 
bilderböcker: ”Barn kan ta till sig det och förstår att det är så överdrivet men ändå är det 
vardagsgrejor som plockas in så att man känner igen sig. Ungefär som en rolig lek som vi 
beskriver.” 
 
                                                 
1 Widerberg, Siv & Torudd, Cecilia (1986). Flickan som inte ville gå till dagis. Stockholm: Raben & Sjögren. 
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Personalen försöker undvika böcker med våldsamma handlingar. Då är de svenska 
bilderböckerna och det svenska kulturarvet bra. Framför allt vill de undvika den nya 
våldsamma kulturen, som till exempel Pokémon och andra japanska tecknade TV-program. 
En motsats till den nya våldsamma kulturen är de gamla bilderböckerna av Elsa Beskow. 
Personalen tycker att de fortfarande fungerar bra i förskolan. De har inga direkta förslag på 
varför hennes bilderböcker fungerar så bra som de gör. Däremot har personalen en del 
invändningar som de tycker borde göra Beskows böcker mindre populära. De menar att 
barnen inte tycker om bilderböcker med moral i. Även om rimmet är med äldre svåra ord och 
barnen kanske inte alltid förstår vad figurerna säger så gillar de böckerna. Så här säger 
Beatrice: 
 

Som rimmet som går på lite gammalsvenska. Mina egna barn älskar det fast de 
inte alls förstår vad gammeltomten säger. Mycket text och moral är det ibland. 
Barn som får smisk när det inte gör som och sen får de smaka honungskaka på 
slutet. Men det vet ju mina barn att det skulle aldrig hända dem men det är så fina 
bilder så fantastiska. 

 
Personalen menar att bilderböcker många gånger vänder sig till ett visst kön, men det är inte 
varje bilderbok som tas emot på det väntade sättet av de barnen som bilderboken vänder sig 
till. Man kan alltså inte alltid vara säker på vad det läsande/lyssnande barnet tycker är 
intressant. Halvan-böckerna handlar om en pojke som är med om äventyr i brandbilar, 
polisbilar, flygplan, ambulanser mm. Beatrice berättar om när hon läste Här kommer 
ambulansen1 för sina söner. Eftersom bokserien fokuserar sig på fordon med kraft i så är det 
typiska pojkböcker. Men i just denna bok så far ambulansen ut för en förlossning. Det blev en 
konflikt mellan pojkvärlden och flickvärlden. För pojkarna blev plötsligt Här kommer 
ambulansen mindre intressant. 
 
Format 
 
Även förskolan Beta anser att bilderboken tjänar på att ha ett större format vid lässtunden. Då 
barnen inte själva valt att sätta sig ner och lyssna på en berättelse så är det bättre med större 
bilder, vilket också kräver större format på bilderboken. Men när man sitter med ett barn som 
har valt ut en egen bok så fungerar även en liten bok bra. Annars anser de att storleken inte 
har någon betydelse.  
 
Text/Språk 
 
Britt-Marie menar att det inte får vara för mycket text till en bild. Då orkar man hänga med 
hela boken ut. Personalen använder sig mycket av Max-böckerna, speciellt med barn med 
språksvårigheter. De förklarar att Max-böckerna har givits ut i två versioner. 
Originalversionen med de grammatiskt felaktiga meningarna använder förskolan inte. I de nya 
versionerna existerar både den gamla texten men även en ny text som är grammatiskt rätt. 
Förskolan använder sig av den grammatiskt rätta textversionen, många gånger fyller de också 
på själva med påhittade meningar. 
 

Britt-Marie: Vissa av böckerna är ju två skrifter i. Den ena är icke grammatiskt 
rätt. Det som barnet säger. Den andra är det rätta så att säga.  
 

                                                 
1 Norlin, Arne & Burman, Jonas (1996). Här kommer ambulansen. Stockholm: Raben & Sjögren. 
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Beatrice: Man plockar nog in liksom. För det är treordsmeningar. För det vänder 
sig till barn som är kanske bara ett år eller sådär. Jag tror jag fyller på. 

 
Personalen på Beta anser att de flesta av Astrid Lindgrens bilderböcker vänder sig till äldre 
barn. De är svårlästa eftersom de innehåller så många svåra ord och mycket text. Birgitta 
säger att de inte läser böcker av Astrid Lindgren. 
 
Att det är svårt att välja böcker till en grupp barn är något alla tre håller med om. De menar att 
svårigheterna ligger i att barnen är i olika åldrar men att de också befinner sig på olika nivåer 
mognadsmässigt. Det är däremot bättre att välja en svårare bok, även om de yngre barnen 
deltar i läsningen. Beatrice igen: ”Ofta brukar de här lite yngre barnen hänga med. Ofta får de 
lite ord och kunskap på köpet så att man väljer lite svårare bok än vad man skulle ha valt om 
det bara var för dem man läste.” 
 
Personalen är på det klara med att barn gillar berättelser på rim. Birgitta pratar om Pop och 
pappa klär på sig: ”Det är lite kul som kalsippen och så. Det tycker de är jättekul. Det som 
det går ut på är att de, första gången jag läste så tänkte jag inte på det, det är ju det att han 
håller ju på att klä på sig. ” 
 
Bilder 
 
När diskussionen kom in på bilderbokens bilder visade förskolepersonalen sitt intresse för 
Barbro Lindgren och Eva Erikssons Max-böcker. Böckerna utgör ett bra exempel på vad som 
är betydelsefullt för förskolan i utformningen av bilderna i en bilderbok. Enligt personalen har 
Max-böckerna bra bilder som fungerar i förskolans verksamhet. Det är enkelheten och 
bildernas funktion som är den centrala orsaken till att Eva Erikssons illustrationer fungerar så 
bra. Personalen anser att bilderböcker för yngre barn helst ska ha klara bilder. Äldre barn 
klarar av mer plottriga bilder som i till exempel Sven Nordqvists Pettson-böcker. ”Där är det 
intressant att upptäcka en ny muckla eller småplock. Så det har med ålder också att göra”, 
säger Beatrice, ”och vissa barn är mer mogna bildmässigt än andra är. För vissa barn blir det 
bara ett virrvarr för att de inte är så mogna att särskilja vad bilden innehåller.” 
 
Just illustrationens funktion i Max-böckerna är en positiv sak, enligt personalen. Britt-Marie 
anser att förskolan använder dessa böcker med barn med språksvårigheter just för att de är så 
tydliga. Med detta uttalande menar hon att bilderna är förklarande.  
 
Diskussionen med bilder i bilderböckerna fokuserar sig sedan på skillnaden mellan 
illustrationer och foton. Personalen anser att fotoböckerna representerar en annan generation. 
Britt-Marie berättar att man idag har kommit ifrån det riktiga och korrekta. Beatrice anser att 
intresseminskningen är på grund av att fotona alltid var svartvita. ”Det fanns ingen färg som 
attraherar synnerven.” Visst finns det bilderböcker med foton i färg. Många var dock i 
svartvitt så Beatrices åsikt kan möjligen vara ett uttryck på hur denna majoritet till slut får 
representera den allmänna synen. Beatrice menar även att bilderböckerna ofta handlar om 
fabeldjur, djur som får mänskliga skepnader. ”Det är lite svårt med fotots hjälp. Det blir inte 
lika kul om man tar en riktig igelkott och försöker tränga på den en tröja. [skrattar] Det 
kanske är nästa generation?” 
 
Beatrice säger att illustrationer gör bilderna roligare. Hon refererar till Flickan som inte ville 
gå till dagis. ”Det blir inte alls lika kul om det är en riktig mamma. […] Är det tecknat är det 
min vardag men ändå inte.” 



    40 

 
Birgitta uppmärksammar samarbetet mellan bilderböckernas text och bilder, tekniken som 
finns för att bilderboken ska fungera bättre i läsverksamheten. ”Det finns ju böcker som har 
text på ena sidan och bilder på andra. Man kan vika boken så att de har bilden så har man 
själv texten.” Hon menar att det är funktionellt riktigt bra, men att bilderboken ändå inte får 
ha mycket text på varje sida.  
 
De barnen som sover middag får lyssna på en bilderbok på kassettband, just nu är det Alfons 
som gäller. Det är något barnen får träna på, att lyssna på en berättelse där det inte finns några 
bilder. Beatrice säger att ”när det inte finns någon bok, då lyssnar de. Men har man en bok så 
tjatar alla om att få se bilderna.” Nyfikenheten tar övertaget. Under diskussionen kom det 
fram att Britt-Marie tidigare hade testat högläsning för förskolebarnen. Detta hade varit en 
egen idé som Britt-Marie provat på barnen för att träna deras lyssningsförmåga och 
koncentrationsförmåga. Beatrice och Birgitta kände inte till Britt-Maries försök men de kom 
fram till att man som arbetslag ska prova högläsning igen, nu i ett mer utarbetat försök där 
hela arbetslaget skulle känna till hur det artade sig.  
 
Enligt Birgitta, som har arbetat inom förskolan i trettio år, var det ett tag populärt att låna 
böcker utan någon text över huvud taget. Under vilken period detta var framkom inte under 
intervjutillfället men numera förekommer böcker utan text mer i undantagsfall.  
 
Faktorer som reglerar förskolans bilderboksbestånd 
 
Förskolan lånar alltid många bilderböcker så att det alltid finns något att läsa. Variationen är 
stor. Det händer att avdelningen lånar bilderböcker som de inte har hunnit läsa i förväg eller 
vet något om, och som de senare har insett att de är olämpliga. Orsaken till att de anses 
olämpliga är flera. Bilderboken kan till exempel handla om ett för svårt ämne. Beatrice 
berättar om att de en gång lånade en bok om barn som hade blivit utsatta för övergrepp. Även 
om boken var skriven för barn så ansåg hon att den var olämplig, speciellt då ingen hade blivit 
drabbad av något liknande. Boken lades då undan. En förklaring till detta stycke behövs. Den 
bilderbok Beatrice pratar om är Nej, sa lilla P av Inger och Lasse Sandberg. 1 Boken kan anses 
vara olämplig i vissa situationer, handlingen skiljer sig däremot lite från Beatrices minne av 
den. Lilla P är en liten flicka som vägrar allting. Hennes favoritord är nej. Hennes attityd 
resulterar i att många problem uppstår men när lilla P och hennes vänner träffar en ful gubbe 
som vill locka iväg dem med godis säger lilla P bestämt ”Nej”. Lilla Ps negativa inställning 
blir till något positivt. Handlingen visar en möjlighet till övergrepp och är en pedagogisk 
berättelse om hur man ska agera om man träffar en främling. 
 
Personalen anser att utbudet för tillfället inte representerar det mångkulturella. Det brukar 
man annars ha i åtanke när man lånar böcker. Däremot representerar bilderböckerna de olika 
åldrarna, mognadsmässigt, som man har på avdelningen. Det finns även bilderböcker både för 
pojkar och flickor. 
 
Mål/riktlinjer 
 
Enligt personalen har mål och riktlinjer har ingen stor påverkan på vilka bilderböcker 
förskolan lånar. Beatrice tar upp läroplanens önskan att utveckla lusten till lärandet i 

                                                 
1 Sandberg, Inger & Sandberg, Lasse (1992). Nej, sa lilla P. Stockholm: Rabén & Sjögren. 



    41 

förskolan. Det är något hon har tänkt på men det har inte påverkat beståndet av lånade 
bilderböcker eftersom hon under en längre tid inte har arbetat den dagen de lånar böcker. 
 
Placering 
 
Eftersom förskolan ligger så pass långt från centrum så kommer bokbussen och besöker dem 
med jämna mellanrum. Personalen tycker att bokbussen har ett bra utbud. Framför allt anser 
de att man har mer ordning på böckerna på bokbussen än på stadsbiblioteket. Det finns alltid 
en hylla med aktuella böcker. De tycker också att det är lättare att hitta det man söker på 
bokbussen än inne i centrum på stadsbiblioteket.     
 
Tema 
 
Det var länge sedan förskolan jobbade med ett direkt tema eller projekt som personalen 
initierat. När barnen blir intresserade av något så tar man vara på tillfället och beställer böcker 
som handlar om just det ämnet. Beatrice berättar att barnen till exempel blev intresserade av 
rymden. Förskolan utgår alltså mycket från barnens intresse.  
 
Samarbete med biblioteket 
 
Personalen beställer även böcker i förväg som sedan kommer med bokbussen. De tycker att 
förskolan har ett bra samarbete med biblioteket. Bibliotekarierna brukar hjälpa till om 
personalen är ute efter en speciell bok eller böcker inom ett speciellt ämne som barnen fått 
intresse för. Britt-Marie: ”De plockar fram det de i sin tur tycker är bra. Så vi vet ju inte alltid 
vad vi får.” 
 
Samarbete personal emellan 
 
Britt-Marie berättar att när hon upptäcker en bra bok som tilltalar henne som vuxen, 
informerar hon de andra i personalen. De har däremot inte någon större tid att diskutera 
litteratur men ett ständigt byte av åsikter finns. ”Vi har inte avsatt någon tid. Vi har rätt så 
fullmatat schema.” 
 
Egna böcker 
 
Förskolan Beta har många egna bilderböcker. För flera år sedan lades filialbiblioteket ner i 
området. Istället för att utöka utbudet på stadsbiblioteket kontaktade folkbiblioteket 
förskolorna i området. Personalen fick då komma och välja vilka böcker de ville ha. 
Resultatet har blivit att förskolan har många egna bilderböcker som är utspridda på de olika 
avdelningarna. Meningen är att bilderböckerna ska bytas ut mellan avdelningarna. I 
personalrummet finns det en bokhylla men flertalet bilderböcker från biblioteksfilialen. För 
tillfället står där endast böcker på andra språk än svenska, de flesta på finska. 
 
Egna preferenser 
 
Att personalen ska gilla att läsa boken är viktigt. Britt-Marie hänvisar till Hungriga 
handväskan och menar att hon gillade den för att det var vuxen humor i den också. Beatrice: 
 

Jag tror det är viktigt att ett visst mått. Det får inte bli för svårt för då kan inte 
barnen skratta. När jag skrattar när jag läser för mina egna barn då skrattar de åt 
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mig och förstår att mamma tycker också det är jätteroligt att läsa för oss. De hör 
på rösten om man snabbar sig och tycker det är tråkigt att läsa. Då kan man lika 
gärna strunta i att läsa, tycker jag. För då förstör man den här läsglädjen. Jag vill 
bara förmedla att det är trevligt att läsa. 

 
Personalen har också uppmärksammat att det kan vara så att bilderböcker som de tycker är bra 
kan barnen tycka mindre bra om och tvärtom.  
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5. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag att tolka och diskutera det empiriska materialet som består av 
intervjuer och observationslistor på förskolornas bilderböcker. Jag fortsätter att utveckla den 
indelning av kategorier som påbörjades i resultatdelen och kopplar detta till tidigare forskning 
och den litteraturgenomgång som presenterades i kapitel två. Kapitlet är indelat i fyra delar. 
De tre första besvarar uppsatsens frågeställningar medan det sista kapitlet diskuterar 
möjligheter till fortsatt forskning. 
 

5.1 Förskolans kriterier för en bra bilderbok 
 
Innehåll 
 
Brita-Lena Ömans FoUrapporter från mitten av 1980-talet visar på att det saknas en 
medvetenhet hos förskolepersonalen om hur stor betydelse det har att bilderböckerna speglar 
barnens vardag, ger kunskaper och nya intryck och inspirerar deras fantasi. 1 Den 
uppfattningen fick jag inte hos de utvalda förskolorna i denna studie. Både förskolan Alfa och 
förskolan Beta är väl medvetna om den betydelse en realistisk handling har. Personalen ansåg 
att det viktigaste kriteriet är att berättelsen utspelar sig i en realistisk miljö, att barnen kan 
känna igen sig i bilderbokens innehåll och att den tar upp vardagssituationer. Vad som 
framkommer är att barn, som alla andra människor, behöver bearbeta sådant som händer i 
deras liv. Här fungerar bilderboken som ett bra verktyg. Bilderboken ger en bild åt barnen i ett 
ämne som kan vara svårt att prata om och svårt att förklara utan några hjälpmedel. Inte bara 
sätter bilderboken händelsen i ett sammanhang utan den hjälper till med dess bilder. Beatrice 
ger exemplet om pop-up boken om mamman som väntar ett syskon. Bilderboken kan här 
förklara på ett sätt som barnet kan förstå och hjälpa till att bearbeta barnets känslor. Men, som 
personalen på förskolan Beta påpekar, så räcker det inte med att bilderboken utspelar sig i en 
igenkännande miljö, det är även viktigt att barnen känner igen situationen som huvudpersonen 
befinner sig i. Exempel på detta är bilderböcker som utspelar sig i förskolan. Flickan som inte 
ville gå till dagis är en bilderbok som barnen uppskattar och gärna vill höra igen medan 
bilderböckerna om förskolan Rödmyran inte är lika populära hos barnen. Anna nämner en 
populär bilderbok som utspelar sig hos en dagmamma (Emilia hos dagmamman). Trots att 
miljön inte är densamma så känner förskolebarnen igen sig i situationen och tycker om 
historien. 
 
Ulla Rhedin skriver att många moderna bilderböcker även medvetet riktar sig till vuxna. Ett 
sätt är att behandla existentiella frågor och ta upp problem i barnens vardag. 2 Som diskuterat i 
stycket ovan så är realistiska berättelser något som förskolan anser vara bra. Vissa 
bilderböcker är däremot producerade för ett visst syfte och de har ofta ämnen som endast 
passar i speciella situationer. I Simonssons studie väljer personalen bort olämpliga 
bilderböcker, till exempel sådana som har sexuella anspelningar.3 Personalen i min studie är 
alltid uppmärksamma på vad som lånas till förskolan. Ett problem är att man inte kan känna 
till alla verk. Beatrices ger exemplet med Nej, sa lilla P. Bilderboken handlar indirekt om 
försök till övergrepp mot barn och kan anses vara olämplig för läsning på förskolan i vissa 

                                                 
1 Öman, s. 48-49 
2 Rhedin, s. 12 
3 Simonsson, s. 99 
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situationer. Jag anser att bilderböcker likt denna har sin funktion som hjälpmedel när det 
kommer till att förklara hur betydelsefullt det är att inte följa med främlingar. Den tolkning 
vuxna läsare gör av den fula gubbens intentioner tolkas troligen inte likadant av 
förskolebarnen. Personalen i Simonssons studie menar att barnen ska komma i kontakt med 
verkligheten men endast i en viss mån. Den råa och besvärliga verkligheten kan vänta. 
 
Enligt Asplund Carlsson sker det en tydlig utveckling i innehållet i barnens egna berättelser 
från de närliggande realistiska berättelserna hos tvååringar till femåringars fantastiska 
berättelser, och även hos femåringarna bygger endast 7 % av berättelserna på fullt realistiska 
handlingar och beteenden. 1 Personalen poängterar att man hellre läser bilderböcker som har 
en realistisk handling eller har en handling som utspelar sig i vardagen men där det händer 
fantastiska saker, som i bilderböckerna med den vilda bebin. Bilderböcker med fullt 
fantastiska handlingar är ovanliga hos förskolorna. Min studie visar på att historien antingen 
är baserad i en faktisk värld med fantastiska möjligheter eller så är den baserad i en fantastisk 
värld där karaktärerna har faktiska, vardagliga problem och genomför faktiska handlingar. 
 
I Simonssons studie anser förskolepersonalen att barn ska ta del av vårt kulturarv, såsom 
klassiker och moderna halvklassiker för att föra in barnen en kulturgemenskap. De nämner 
inte bara äldre författare utan även många av de samtida författarna.2 Enligt personalen på 
förskolan Alfa så läser man ofta folksagor. Att man i Lpfö 98 menar att det är en av förskolans 
uppgifter att överföra detta kulturarv3 är emellertid inget som de tänker på, enligt personalen. 
Lite senare i intervjun framkommer det att de läser folksagor på förskolan eftersom de annars 
riskerar att försvinna. Detta är förstås en motsägelse. Jag tror att personalen på båda 
förskolorna främjar folksagorna och det svenska kulturarvet som en motvikt till den 
våldsamma tecknade TV-kulturen. Personalen var bekymrande över barnens intag av TV:s 
våldsamheter och var oroliga över att nyinvandrade familjer saknade nödvändig litteratur i 
hemmet. Det är möjligt att personalen anser detta eftersom TV är ett mer lättillgängligt 
medium. Ett sätt att förändra situationen är att informera de berörda familjerna om vilka 
möjligheter som de har när det gäller tillgång till bibliotek och dylikt. Förskolornas 
användning av folksagor och äldre, mindre våldsam barnlitteratur anser jag att man får se som 
en grundplåt i förskolans litteraturverksamhet. Personalens stora angelägenhet att främja icke 
våldsam kultur syns i förskolornas verksamhet och även i deras bilderböcker. 
 
I den äldre litteraturen har dock moralen en större plats. Hos de utvalda förskolorna i denna 
studie menar personalen att varken de själva eller barnen gillar moralkakor i bilderböckerna. 
Trots dessa uttalanden prisar båda förskolorna Elsa Beskows bilderböcker. Beskow har 
mycket moral i sina bilderböcker. De är också fyllda av stränga straff och svåra ord som 
borde göra dem mindre attraktiva men ändå står hennes bilderböcker personalen varmt om 
hjärtat. I min mening är det inte innehållet utan språket och bilderna som lockar hos Beskows 
bilderböcker, vilket jag återkommer till i dessa kategoridelar. 
 
Majoriteten av bilderböckerna i förskolornas bestånd behandlar realistiska och vardagliga 
ämnen, många karaktärer har dock djurskepnader, såsom är brukligt i litteratur som riktar sig 
till yngre barn. Folksagorna har sin plats hos förskolorna vilken inte bara märks i deras 
uttalande utan även i antalet bilderböcker som är baserade på bland annat bröderna Grimms 
samlade verk. 
 
                                                 
1 Asplund Carlsson, s. 5 
2 Simonsson, s. 98 
3 Läroplan för förskolan: Lpfö 98. s. 9 
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Format 
 
När man observerar de bilderböcker som förskolorna har så slås man av att de lättare 
bilderböckerna som har lite och enkel text också har litet format. Personalen på förskolan Alfa 
eftersträvar att ha många bilderböcker av denna typ, såsom Totte, Emilia och Max, och har 
även det enligt beståndet av diskussionsböcker. Det beror framför allt på förskolans egen 
inriktning med språkstimulans för de barn som har svårigheter för det svenska språket. Dessa 
informativa och pedagogiska bilderböcker skulle, enligt båda förskolorna, passa bättre om de 
var utgivna i ett större format. Bilderböckerna skulle då fungera bättre på förskolornas 
lässtunder eftersom barnen skulle ha lättare att se bilderna. I och med ett större format skulle 
bilderna också kunna vara större. Personalens syn på bilderbokens format stämmer överens 
med Simonssons åsikter om barns perception och bilderboken. Hon menar att bilderboken 
måste ha ett större format för att avståndet mellan barnens ögon och bokens bilder ökar i och 
med att det är den vuxna läsaren som håller i boken. Simonsson menar att bilderboken kan ha 
en varierande textmängd men att den vinner på att vara kort eftersom den måste anpassa sig 
till barnens koncentrationsförmåga.1 Förskolan Alfa använder sig mer av små och korta 
bilderböcker än förskolan Beta gör och efter att ha bearbetat det empiriska materialet anser 
jag att personalen på Alfa, med språkstimulansen i åtanke, värdesätter den korta texten mer än 
nackdelen att bilderboken är liten. Jag tror däremot inte att bokförlagen skulle publicera dessa 
bilderböcker i ett större format även om förskolorna uppmärksammade förlagen om deras 
åsikter. Förskolorna i denna studie har en stram ekonomi som de måste hålla sig efter (mer 
om förskolornas ekonomi i kapitel 5.2). Förskolorna har inte råd att köpa bilderböcker. Det är 
istället barnens föräldrar som köper bilderböckerna. Föräldrarna läser dem inte heller för ett 
större antal barn utan endast för deras egna. Föräldrarna har därför inget behov av 
bilderböcker med större format. 
 
Text/Språk 
 
Personalen är medvetna om vilka texter som fungerar för en viss mognadsålder. I kapiteldelen 
format framhävs förskolan Alfas speciella inriktning på språkstimulans. Även förskolan Beta 
arbetar med språkstimulans och har klart för sig vilka texter som fungerar. I Gun Johanssons 
magisteruppsats framkommer det att den förskola som har många barn med 
invandrarbakgrund även under en längre tid har arbetat med ett språkprojekt. Personalen 
bearbetade bilderboken på ett sätt att textens betydelse inte var lika viktig.2 Båda förskolorna i 
min studie använder sig mycket av pekböcker, och speciellt böckerna om Max. Eftersom 
Barbro Lindgren har skrivit böckerna såsom yngre barn pratar anser personalen att dess text 
inte är bra för barnens lärande. Trots de språkliga invändningarna anser personalen att Max-
böckerna är bra böcker för förskolan. De bearbetar texten till deras fördel. De nyare utgåvorna 
har även en grammatiskt rätt text som personalen använder. Intervjuerna visar att 
pekböckernas användbarhet i sin enkelhet överväger vad personalen anser vara svagheter i 
Barbro Lindgrens speciella språk i Max-böckerna. De enkla pekböckerna används i stor 
utsträckning i förskolans läsinlärning. I dagens mångkulturella samhälle anser jag att deras 
betydelse kommer att öka i förskolans litteraturverksamhet. 
 
Motsatsen till Max-böckerna enkla text är texterna i Astrid Lindgrens bilderböcker. 
Bilderböckerna är ofta omarbetningar av hennes längre böcker. Båda förskolorna betonar att 
hennes bilderböcker innehåller alltför svåra ord och krångliga meningar. Detta blir till ett 
större problem då bilderböckerna har så mycket text. Båda förskolorna anser att hennes 
                                                 
1 Simonsson, s. 18-20 
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bilderböcker vänder sig till äldre barn. Personalen på förskolan Alfa nämner till och med 
ordet kapitelbok. Det kom som en överraskning för mig att Astrid Lindgrens bilderböcker inte 
gärna läses på förskolan. Personalen själva väljer inte hennes bilderböcker när det är lånedags; 
om förskolorna har något exemplar, vilket de ofta har, så är det förskolebarnen som har valt 
dem. Astrid Lindgrens bilderböcker är pekbokens motsats och skulle kategoriseras i Rhedins 
första koncept, den episka bilderboken. 1 Såsom Max-böckerna, fokuserar personalen på 
Erikssons illustrationer och har diskussioner med barnen kring dessa. Orsaken till att 
Lindgrens bilderböcker ändå används i litteraturverksamheten beror troligen på att Astrid 
Lindgrens karaktärer är så populära genom film och TV-serier, både tecknat och spelfilm.  
 
Av förskolan Betas personal anser alla att det är svårt att välja en bilderbok som passar till 
alla barn samtidigt eftersom de befinner sig på olika nivåer mognadsmässigt. De anser att det 
är bättre att välja en bilderbok med lite svårare text. Barnen förstår berättelsen och de får 
möjlighet att möta lite svårare ord. Anna och Angelica diskuterar detta problem i samband 
med Gunilla Bergströms Alfonsböcker. De är medvetna om att språket, situationerna och 
textantalet utvecklas för varje bilderbok. Även Asplund Carlsson påpekar detta med att det 
finns en Alfonsbok som är lämplig för barnen under hela deras tid på förskolan. 
Alfonsböckerna håller sig däremot bara inom det vardagsrealistiska och därför finns det dock 
en gräns, språkmässigt, hur långt de utvecklas.2 Det som skiljer de två förskolorna åt är att 
man på förskolan Alfa anser att man inte kan läsa Alfonsböcker då de är för svåra för barnen 
på deras avdelning. Här ser man verkligen skillnaden mellan de två förskolorna. Båda säger 
att de har en språkmedvetenhet och arbetar med språkutveckling eftersom de har många barn 
med invandrarbakgrund, men intervjuerna visar på att förskolan Alfa påverkas mycket mer av 
detta.   
 
Enligt personalen i Boréns genomgång av specialarbeten så skulle läsningen utöka barnens 
ordförråd, förbättra deras koncentrationsförmåga och ha en kontaktskapande effekt. Studien 
visade dock på att det inte fungerade i praktiken. 3 Personalen i denna studie menar att barnen 
gillar rim i bilderböckerna och anser att det utvecklar deras språk till en hög grad. Intervjuerna 
gav dock inga belägg på att rim i texten har denna verkan men de menar att rim är en lek med 
ord som tillför humor i texten. Humor tillför en glädje i läsningen och lärandet, och man har 
lättare att lära sig saker när det är kul och intressant. Däremot kan rim vara en av orsakerna till 
att Elsa Beskows bilderböcker fortfarande är så populära, både bland barn och personalen.  
 
Personalen anser även att bilderböcker med realistiska handlingar innehåller ett vardagsspråk 
som främjar barnens utveckling. Anna anser att det språk som barnen kan lära sig genom de 
fantastiska texterna kommer i andra hand. Synen på litteraturen beror även här på barnens 
svårigheter i det svenska språket och man prioriterar den litteratur som kan hjälpa barnen i 
vardagen. Bilderböcker med fantastiska handlingar är inte heller något som det finns många 
exemplar av i förskolans bestånd. 
 
Bilder 
 
Rhedin skriver att den kritik som har riktats mot de moderna bilderböckerna ofta handlar om 
bilderböckers mer abstrakta bilder som fungerar som en expandering av texten för att öka 
tolkningen av berättelsen. Man bedömer att dessa abstrakta bilder har brister i det 
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2 Asplund Carlsson, s. 8 
3 Borén, s. 5-6 
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pedagogiska fältet och att de är direkt obegripliga för barn. 1 Mina informanters diskussioner 
förstärker denna kritik. De anser att bilderböckers bilder ska vara enkla och förklarande. 
Mognadsmässigt äldre barn har lättare att ta till sig abstrakta och plottriga bilder, såsom 
illustrationerna i böckerna om Pettson. Personalen är dock överens om att sådana bilder inte 
fungerar på förskolan när man ska har lässtunder med hela barngruppen. Med den stora 
arbetsbördan som läggs på personalen då förskolan har så många barn så har man inte tid att 
sätta sig med ett eller två barn i en soffa och läsa. Lugna stunder som man kan ägna åt ett barn 
existerar bara tidiga mornar eller sena eftermiddagar. Bilderböcker som Pettson som har en 
stor detaljrikedom är däremot något som förskolepersonalen uppskattar för egen del och är 
därför en orsak till att de kan finnas på förskolorna. Så länge som förskolorna saknar de 
resurser som kan resultera i lugna stunder så kommer de svårare bilderböckerna med sina 
abstrakta bilder att ha svårigheter att få en plats i förskolans bilderbokskanon. 
 
Rhedin anser att bilderna kan vara mer abstrakta för de äldre barnen men att bilderna, 
traditionellt sett, ska vara pedagogiska och underlätta de yngre barnens förståelse av texten. 2 
Även Asplund Carlsson menar att denna skillnad finns och ska finnas eftersom barn utvecklas 
och förstår böckerna på olika nivåer.3 Lindgrens och Erikssons Max-böcker visar sig i 
intervjuerna var populära bilderböcker, både hos personalen och hos barnen. Personalen 
uppskattar böckerna eftersom de har enkla och förklarande bilder. Så uttryckte sig personalen 
i intervjuerna, jag anser dock att Max-böckerna även kan ha motsägelsefulla illustrationer. 
Enligt min mening utgår böckerna ofta från Max uppfattning av situationen. Max och katten i 
Max boll4 utgör en sådan situation där katten ramlar ned från muren enligt Lindgrens text. 
Erikssons illustrationer visar däremot att Max knuffar katten. 5 I stort sett innehåller Max-
böckerna förklarande bilder men Lindgren och Eriksson använder sig även av 
bilderboksmediet genom att ge bild och text lika stor betydelse. Personalen återkommer ofta 
till hur bra Max-böckerna är för förskolans läsverksamhet. Såsom Rhedin placerar Lindgren 
och Erikssons bilderböcker om den vilda bebin i den andra av hennes tre koncept (den 
expanderande texten) anser jag att även bilderböckerna om Max hamnar i denna modell. 
Berättelsen är endast färdig när illustrationerna tillkommer och det är illustrationerna som får 
placera historien i tid och rum. Att även mycket osagt kommer till sin rätta i illustrationerna 
passar också in på Max-böckerna, även om det inte är i samma utsträckning som i 
bilderböckerna om den vilda bebin. 6 Birgitta uppmärksammar vad man kan koppla till 
Rhedins tredje modell, den genuina bilderboken. Hon anser att det är bra när en bilderbok har 
bilden på den ena sidan och texten på den andra så att barnen kan se på bilden medan 
personalen läser, men hon menar att det för den delen inte får vara för mycket text. Många 
bilderböcker som har text och bild åtskilda på var sin sida på ett uppslag behöver inte platsa i 
Rhedins tredje modell. Men det handlar om att använda bilderboksmediumet till fullo. En 
genuin bilderbok ska kunna utföra sådant som inget annat bokmedium kan. En fördel, anser 
Rhedin, är att det är lite text, just så som Birgitta sa. 
 
Under en period var det populärt att bilderböckerna skulle ha fotografier istället för 
illustrationer. Båda förskolorna anser att sådana bilderböcker inte fungerar längre. Personalen 
på förskolan Alfa anser att svartvita bilder är stela och tråkiga. Beatrice menar att svartvita 
foton (eftersom fotografierna oftast var svartvita) inte attraherar på samma sätt som färgglada 

                                                 
1 Rhedin, s. 13 
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3 Asplund Carlsson, s. 6 
4 Lindgren, Barbro & Eriksson, Eva (1982). Max boll. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
5 Lindgren, Barbro & Eriksson, Eva (1982). Max boll. Stockholm: Rabén & Sjögren. s. 22-23  
6 Rhedin, s. 96-104 
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illustrationer gör. Personalen på förskolan Beta diskuterar att detta är en generationsfråga. De 
svartvita fotografierna hör 70-talet till, idag ska det vara färgglada illustrationer. Det ska vara 
illustrationer då de har ett sätt att distansera läsaren från verkligheten. 
 
Birgitta berättar att det under en period var populärt att låna böcker utan någon text över 
huvud taget. Det är svårt att utröna var en pekbok slutar och en bilderbok börjar. På vissa 
baksidetexter till Max-böckerna kallas de för pekböcker, på andra titlar så kallas de för 
bilderböcker. Även folkbibliotek verkar ha svårighet att skilja mellan en pekbok och 
bilderbok. Mina studier på olika folkbibliotek har visat att Max-böckerna ibland står som 
bilderbok och ibland som pekbok. De böcker som Birgitta nämner, typ Lek med former, har 
mer konstnärliga och abstrakta bilder. Jag anser att de borde klassas som renodlade 
pekböcker, men med de äldre förskolebarnen som målgrupp. Enligt min mening är Lek med 
former ett exempel på en sorts bok som uppskattas under en kort period men som barnen 
sedan tappar intresset för. Sådana böcker kommer troligen inte att ses som klassiker i 
framtiden. Däremot kan Lek med former få erfara en lokal kanonisering eftersom verket är ett 
av förskolans privatägda och kommer att läsas av många barn i området. 
 
Man kan se förskolornas verksamhet med läsande utan bilder som motsatsen till de böcker 
utan text som Birgitta nämnde. Båda förskolorna använder bilderböcker för högläsning där 
barnen inte får se bilderna. Enligt Anna och Angelica gynnar detta lässätt barnens utveckling 
av fantasi. Enligt Öman studier bearbetas sällan eller aldrig det man har läst.1 Delvis visade 
även mina intervjuer att den pedagogiska verksamheten i vanliga fall avslutas när bilderboken 
har lästs klart. Ibland bearbetas dock läsupplevelsen. Förskolan Alfa berättar om att de provar 
med att låta barnen rita vad de hört för att få en uppfattning om hur de har uppfattat 
berättelsen. Här kopplar alltså förskolan Alfa sitt läsande med en annan pedagogisk 
verksamhet. De är medvetna om denna verksamhet när de lånar böcker, vilket resulterar i 
bilderböcker med lite lättare texter. I förskolan Alfa, såsom i förskolan Beta, låter man barnen 
lyssna på kassettband där berättelser från bilderböcker är inlästa. I detta sammanhang väljer 
personalen bilderböcker på en helt annan grund. En bilderboks bilder blir oviktiga eftersom 
man ändå inte kan se dem. Det blir texten som hamnar i centrum. I denna situation försvinner 
hela andemeningen med bilderboken som medium. Man kan då lika gärna använda sig av 
annan litteratur. 
 
Berättarstruktur 
 
Asplund Carlsson menar att pekboken är ett exempel på en berättelse som ligger på 
berättarstrukturens andra stadium. Berättelsen har ett centrum, ett subjekt, som hålls konstant 
medan handlingarna inte har något sammanhang. En annan typ av berättande på samma 
stadium är den ofokuserade kedjan där ett led följer ett annat men där berättandet inte har ett 
mål.2 Ingen av personalen i studien tänker på hur berättarstrukturen är i de bilderböcker som 
lånas. Däremot framkommer det i intervjuerna att förskolan Alfa förespråkar användning av 
pekböcker i samband med barnens språkstimulans. Enligt min mening underlättas barnens 
språkträning om berättarstrukturen är enkel. Såsom långa och komplicerade texter språkligt 
sett lätt kan vara distraherande så kan även en komplicerad berättarstruktur påverka barnens 
koncentration och inlärningsmöjligheter. Intervjuerna visar tydligt på pekbokens och den 
enkla berättarstrukturens betydelse som ett hjälpmedel i svenskainlärningen på förskolan. Att 
förskolan Betas personal inte var lika fokuserade i diskussionen om pekbokens användning är 
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också en indikation på att bilderböcker med enklare berättarstruktur har större betydelse desto 
större behov förskolan har av verksamhet med språkstimulans. 
 

5.2 Faktorer som reglerar förskolans bilderboksbestånd 
 
En av de viktigaste faktorerna till vilka bilderböcker som lånas är personalens egna 
preferenser. Personalen återkommer ofta till att det är viktigt att de själva ska tycka om 
bilderböckerna de läser. Barnen känner av om de som läser inte tycker om berättelsen. De vill 
endast visa på att det är roligt att läsa, om barnen får en annan uppfattning så kan det påverka 
negativt på läslusten. Intervjuerna visar att bilderböckerna därför behöver ha något som även 
tilltalar vuxna, till exempel en humor som även vänder sig till de vuxna läsarna. Jag anser att 
en bra bilderbok borde rikta sig till både den vuxna läsaren och det lyssnande barnet. Hearne 
menar att en död bok (en bok som inte berör) inte rör läsaren. 1 Det är svårt att säga exakt vad 
det är men en bilderbok har två läsare och bör därför tillfredställa båda. 
 
Samarbetet mellan personalen uppges vara bra. Man informerar varandra och byter åsikter när 
det kommer till specifika titlar vilket resulterar i att man har en gemensam uppfattning om 
vilken litteratur som fungerar på förskolan. Tyvärr kan ingen tid avsättas för att diskutera 
bilderböcker och litteraturverksamheten på förskolan. Det finns ingen tid över. Jag anser att 
om man endast planerar in en timme i halvåret för bilderboksdiskussion så kan man lättare 
anordna olika projekt som till exempel högläsningen som förskolan Beta diskuterade fram 
under studiens fokusgruppsintervju. Om alla förskolor får denna tid kommer nog 
medvetenheten hos personalen att öka ytterligare. Bilderboken som ett viktigt och 
pedagogiskt redskap2 kan utvecklas och möjligen påverka personalens syn på denna. 
 
Tidigare forskning tar inte upp förskolors samarbete med biblioteket, däremot visar Ömans 
studie att 41 % av förskolans böcker kommer från boklådor som barnbibliotekarien har valt 
ut.3 Skillnaden är stor förskolorna emellan när det gäller samarbete med biblioteket. Man 
måste komma ihåg att i alla dessa fall, såsom i min egen studie, så är detta specifika siffror för 
speciella förskolor. En av orsakerna är troligen förskolornas placering. Placeringen påverkar 
direkt hur mycket förskolorna samarbetar med biblioteket. Vid en första anblick kan Betas 
placering anses vara en nackdel på grund av att de inte har tillgång till hela bibliotekets utbud 
men jag anser att nackdelen har blivit en fördel. Till skillnad från förskolan Alfa har Beta ett 
fungerande samarbete med biblioteket. Det är ett nödvändigt samarbete som troligen har 
startats i och med nedläggningen av biblioteksfilialen i närheten och därmed övergången till 
bokbuss. Ett större engagemang från personalens sida krävs för att bokbussen ska 
tillhandahålla just den typen av bilderböcker de önskar sig. Förskolans bilderboksbestånd är 
varierat och är tämligen efter vad personalen eftersträvar.  
 
Det skiljer sig i antalet lånade bilderböcker förskolorna emellan. Medan förskolan Beta alltid 
lånar många bilderböcker så att de fyller två hyllor så förvarar förskolan Alfa sina lånade 
bilderböcker i en liten korg. Det kan finnas flera orsaker till varför det skiljer sig så mycket i 
mängd. En orsak kan vara att förskolan Beta lånar av bokbussen som stannar ända framme vid 
förskolan, vilket betyder att förskolepersonalen på Beta orkar bära fler böcker. Förskolan Alfa 
ligger på gångväg från biblioteket och tar sig därför dit gåendes i en smågrupp. Enligt 
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personalen på förskolan Alfa är antalet bilderböcker man kan få med sig hem därför 
begränsat. Även om Ömans studie visar på att förskolorna saknar kontinuitet i sina besök på 
biblioteket eller på bokbussen, något denna studies förskolor inte uppvisar, så menar hon att 
förskolornas bokförsörjning genom biblioteket anses vara väl tillgodosedd.1 Personalen på 
förskolan Alfa beklagar sig över att den typen av bilderböcker man är ute efter ofta är 
utlånade, det vill säga att de anser att deras bokförsörjning inte är väl tillgodosedd, om än 
godkänd. De anser sig tvungna att låna mindre tilltalande bilderböcker för att komma upp i 
det relativt lilla antal det har. Jag tror det kan bero på att förskolan Alfa är så inställda på att 
låna korta, lättlästa bilderböcker. Det begränsade utbud som Alfa anser att biblioteket har kan 
påverka kanoniseringen eftersom andra titlar än de som personal önskar finner sin väg till 
förskolan. 
 
Williams Granelds studie visar på att urvalet framförallt styrdes av barnen och att barnen 
valde böcker efter utseende.2 I förskoleintervjuerna framkommer det däremot att vad barnen 
framför allt går efter är tidigare erfarenheter. På båda förskolorna berättar man att barnen 
lånar det de känner igen. Barnen lånar bilderböcker som de redan har varit i kontakt med. De 
har favoritkaraktärer och lånar därför titlar med samma karaktärer. Vissa bilderböcker blir 
tillfälliga favoriter som barnen lånar om och om igen. På så sätt skapar barnen sin egen 
bilderbokskanon. De figurer som återkommer i bilderböckerna får nya läsare då det hela tiden 
tillkommer nya barn på förskolans avdelning. 
 
Boréns genomgång av specialarbeten visar på att 1970-talets förskolor gjorde få inköp och att 
det egna bokbeståndet därför var litet och slitet.3 Trettio år senare är situationen likadan. Det 
finns inga pengar som förskolorna kan avvara på inköp av bilderböcker. Den dåliga ekonomin 
påverkar förstås den kvalité som personalen vill upprätthålla hos bilderböckerna. Enligt 
statistik från Ömans rapporter ägde förskolan 35 % av bokbeståndet.4 Hennes rapport är tjugo 
år gammal och jag anser att det även här har skett stora förändringar i förskolors möjlighet att 
äga sina egna bilderböcker. Av förskolan Betas diskussionsböcker var 38 % av 
bilderböckerna deras egna. Denna siffra får man se som en anomali då bilderböckerna inte är 
inköpta av förskolan. Mer vanligt är nog den motsatta situationen som förskolan Alfa sitter i. 
Förskolorna måste lägga sina pengar på viktigare saker än inköp av litteratur. Alfas fyra5 
bilderböcker de skaffat genom Språkgruppen måste anses som en enskild händelse som inte 
kommer att upprepas. Om förskolorna skulle ha en budget för bilderboksinköp, även om varje 
förskola endast skulle kunna köpa in upp till fyra nya titlar per år, skulle man troligen se 
återkommande titlar. Jag grundar denna tanke på Simonssons studie där personalen anser att 
ett basutbud av bilderböcker på förskolan skulle vara en lösning att alltid ha de 
kvalitetsbilderböcker som de anser främjar skapandet av goda barndomar.6 
 
Enligt Boréns genomgång gjordes bokinköp av personalen själva och utan att koppla val av 
böcker till centrala riktlinjer eller hjälpmedel.7 Dagens förskolor har andra styrdokument. 
Personalen anser dock att dessa inte ger några konkreta riktlinjer på vilken litteratur 
personalen ska läsa eller hur personalen ska använda sig av litteraturen (se kapitel 2.6.2 och 
kapitel 4.2). Förskolorna anser inte heller att de påverkas av styrdokumenten när de lånar 

                                                 
1 Öman, s. 21, 42. 
2 Williams Graneld & Asplund Carlsson, s. 42-44 
3 Borén, s. 5-6 
4 Öman, s. 49 
5 Enligt Alfas lista i bilaga 2 så äger de sex böcker. Två böcker har dock tagits med hemifrån en personal. 
6 Simonsson, s. 199-200 
7 Borén, s. 5-6 



    51 

bilderböcker. Vad som kan stämma överens med styrdokumenten är mer en tillfällighet än en 
direkt orsak till att personalen tänker på dessa när de lånar. Det är möjligt att Lpfö 98 finns i 
bakhuvudet för förskolan litteraturverksamhet. Anna menar att läroplanen troligen gör det 
men att den inte påverkar valet av boklån. I min mening ger dagens styrdokument personalen 
ett större handlingsutrymme att variera sin verksamhet. Bilderboksurvalet påverkas då i den 
mån att andra faktorer har större inverkan. 
 
Personalen på Beta menar att arbete med teman initieras om barnen visar intresse för ett 
specifikt ämne och att man annars inte påbörjar temaprojekt i stor utsträckning. Personalen på 
förskolan Alfa säger att deras teman ofta är säsongsbaserade. Genom att jämföra personalens 
uttalande med diskussionsböckerna ser man att båda förskolor har många säsongsbetonade 
bilderböcker som handlar om naturen och om hur allting växer. Bilderböcker som till exempel 
Castor odlar är endast aktuella under vissa delar av året. Under den aktuella perioden är de 
troligen mycket efterfrågade men försvinner sedan från förskolans bestånd resten av året. 
 
I Simonssons, Ömans, Boréns och William Granelds undersökningar framkommer det att 
förskolornas lässtunder var oplanerade och genomfördes i disciplinära och sociala syften, utan 
att bilderböckerna användes i en pedagogisk mening. Vad som inte framkommer i dessa 
undersökningar är hur medvetna och engagerade personalen var vid val av bilderböcker. Hos 
både förskolan Alfa och förskolan Beta är valet av bibliotekslån mycket betydelsefullt. 
Personalen framhåller även att man under arbetsdagen inte har tid att diskutera barnlitteratur. 
Genom att ha ett genomtänkt och tillfredsställande bilderboksbestånd kan förskolorna i förväg 
vara säkra över att vad som väljs för lässtunder är passande litteratur. Att sedan använda en 
lässtund för att samla barnen inför måltid anser jag vara ett bra tillfälle för 
litteraturverksamhet. Vid en lugn måltid skulle man sedan kunna ha en kort diskussion kring 
vad barnen upplevde i berättelsen. 
 

5.3 Urskiljes en kanon? 
 
Med resultatet av sin undersökning som Asplund Carlsson genomförde 1993 menar hon att 
det fanns en dold barnlitterär kanon på förskolorna. Författarnamn som utmärker sig är Astrid 
Lindgren, Gunilla Bergström, Sven Nordqvist, Gunilla Wolde, Barbro Lindgren och Inger 
Sandberg & Lasse Sandberg. Asplund Carlsson skriver också att välkända och prisade 
författare förekommer sparsamt och att det förefaller att förskolans kanon utvecklades under 
1970-talet och inte har förändrats nämnvärt.1 I detta kapitel kopplar jag de uppräknade 
författarna med Lennart Hellsings syn på barnlitteraturens uppgifter. 
 
Hellsing anser att barnlitteraturen har fyra huvuduppgifter. Den första är att lära barnet 
behärska språket.2 I dagens mångkulturella samhälle har så gott som varje förskola många 
barn med invandrarbakgrund, därför fokuserar många förskolor just på språkinlärningen. Av 
den orsaken får de mer lättlästa bilderböckerna en större roll i förskolan. Pekböcker med lite 
och lätt text såsom Max-böckerna av Barbro Lindgren och Totte-böckerna av Gunilla Wolde 
är exempel som förkroppsligar förskolans behov och som även påträffas i deras 
bilderboksbestånd. Max-böckerna anses i sig vara ett sådant betydelsefullt medel för att 
främja språkstimulansen. Den grammatiskt felskrivna texten som förskolepersonalen förkastar 

                                                 
1 Asplund Carlsson, s. 2 
2 Hellsing, s. 18 
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ses inte som en större barriär. Max-böckerna har andra fördelar, såsom en enkel historia och 
enkla bilder, för att fungera utmärkt som ett redskap i personalens språkstimulansarbete.  
 
Den andra och tredje uppgiften som barnlitteraturen har är att orientera barnet i tid och rum 
och att orientera barnet socialt.1 Bilderböcker har under en längre tid dominerats av realistiska 
handlingar där barnens närmsta omgivning är berättandets centrum. En del titlar har hängt 
med i flera årtionden och är lika populära idag hos förskolebarnen som de alltid har varit. Att 
bilderboken ska etablera världen och sedan hjälpa barnet att bearbeta sina känslor och 
upplevelser anser förskolepersonalen vara en viktig del i deras litteraturverksamhet. 1970-
talets Alfons Åberg-böcker har en klar plats på förskolan eftersom de har en så stor målgrupp. 
Min studie visar dock att den förskola som ligger i ett invandrartätt område undviker även de 
lättaste Alfonsböckerna. I kommuner med stor segregation kan därför beståndet vara vinklat. 
Bilderböcker med realistiska handlingar som är kopplade till barnens vardagssituationer är 
mycket populära. Förskolerelaterade bilderböcker är enligt empirin nästan alltid populära. 
Titlar som Flickan som inte ville gå till dagis och Emilia hos dagmamman är exempel på titlar 
som är mycket populära. Faktorer som kan påverka en möjlig kanonisering av realistiska 
bilderböcker är om bilderbokens handling tar upp något som är tidstypiskt. I och med att 
samhället förändras så kommer även förhållningsättet till litteraturen att förändras. Bergsten 
skriver att kanon måste motsvaras av förändringar i både enskilda individers och större 
gruppers referensramar och normsystem. 2 Detta måste även gälla för yngre barns litteratur. 
 
Asplund Carlsson menar att det endast är böckerna om Pettson av den bilderbokslitteratur 
som utkommit efter 1970-talet som har fått en fast plats i förskolans bilderbokskanon. 3 Av 
förskolornas diskussionsböcker var majoriteten av titlarna utgivna under den senaste femton 
åren. Av Betas bilderböcker var endast en av de femton lånade titlarna utgiven innan 1990. I 
min mening så är personalen medveten om den kvalité som de samtida bilderböckerna har. I 
Betas fall kan deras samarbete med biblioteket vara en faktor. Att flerparten av förskolornas 
privatägda bilderböcker är utgivna på 1970-talet och 1980-talet beror troligen mer på 
förskolornas dåliga ekonomi, eftersom man inte haft råd att köpa nya bilderböcker. 
Nordqvists titlar finns inte i studiens båda förskolors bilderboksbestånd och personalen ansåg 
att de inte passar som val under lässtunderna. Däremot uppskattades bilderböckerna trots att 
de för tillfället inte användes på förskolan. Jag anser att Pettson-böckernas status, likaså 
bilderböckerna av Astrid Lindgren, har sin plats i förskolan tack vare den kommersiella 
produktionen som existerar kring Nordqvists och Lindgrens bokfigurer. Warwick skriver att 
om en boks idéer är vida diskuterade och omtyckta så vill fler personer läsa boken. 4 Barnen 
möter böckernas karaktärer i andra medier, som film, TV-serier, julkalendrar, datorspel och 
andra leksaker. 
 
Hellsing anser även att man borde fordra att en skönlitterär barnbok har en moral man kan 
acceptera.5 Personalen anser att Elsa Beskows verk har en moral som inte stämmer överens 
med dagens uppfattningar. De anser däremot att barnen förstår att historierna är gamla och att 
situationen ser annorlunda ut idag. Intervjuerna visar på att personalens personliga preferenser 
har stor betydelse när det kommer till val av bilderböcker. Eftersom personalen läser 
berättelserna måste även de tycka om bilderböckerna. Ett säkert kort är då den litteratur de 

                                                 
1 Hellsing, s. 18 
2 Bergsten, s. 29 
3 Asplund Carlsson, s. 9 
4 Warwick, s. 136 
5 Hellsing, s. 49 
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uppskattade som små. Klassikerna går i generationer och blir mer och mer etablerade. Moral 
kommer i andra hand. 
 
Min studie visar på att faktorer som verkets sällsamhet och originalitet1 och om det har fått 
prestigefyllda pris2 inte har någon större påverkan på verkets möjliga kanonisering. Rhedin 
exemplifierar hennes tredje koncept, den genuina bilderboken, med Maurice Sendaks Till 
vildingarnas land. Den är var både nydanande och har fått motta priser men anses inte vara 
intressant i personalens ögon. Bilderboken må ha de tillräckliga estetiska kvalifikationer som 
Hellsing anser man bör fordra av bra barnlitteratur men den intresserar varken personalen 
eller barnen. 3 Bilderböcker med realistiska handlingar har ett starkt fotfäste i förskolan och 
dominerar deras kanon.  
 

5.4 Slutsatser 
 
I detta avslutande delkapitel ges huvuddragen från analysen och diskussionen på ett kort och 
mer konkret sätt. Avsnittet belyser de mer markanta delarna. 
 
I min studie har det framkommit att personalen inom de två undersökta förskolorna har den 
uppfattningen att en bilderbok ska vara anpassad efter förskolebarnens behov. De mest 
markanta kriterierna för en bra bilderbok är, enligt personalen, en realistisk handling. För att 
bilderboken ska fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel bör texten vara enkel och kort, vilket 
är speciellt viktigt i läsningen för yngre förskolebarn och barn med mindre kunskap i det 
svenska språket. Trots att personalen anser att pekboken är ett bra pedagogiskt hjälpmedel 
förespråkar de bilderböcker med större format eftersom högläsningen på förskolorna oftast 
sker i större grupper. Eftersom förskolebarnen befinner sig på olika nivåer mognadsmässigt 
krävs ett varierat bilderboksbestånd. Personalen är däremot på det klara att den så kallade 
episka bilderboken, som Astrid Lindgrens verk representerar, inte fungerar på förskolan. 
Nordqvists plottriga illlustrationer uppskattas personligen av personalen men blir för svåra att 
se för barnen i de stora läsgrupperna. Personalen anser att de bästa bilderna är enkla och 
förklarande med glada färger. Astrid Lindgren och Sven Nordqvist har en stark position i den 
svenska barnlitteraturen, och trots att personalens åsikter kring dessa bilderböcker är negativa 
så hittar man titlar av både Lindgren och Nordqvist på förskolorna. 
 
En typ av bilderböcker som utgör basen för förskolans bilderbokskanon är de enkla och 
lättlästa bilderböcker med realistisk handling som dominerar både personalens preferenser 
och förskolan bestånd. Det är också inom denna kategori man kan urskilja en starkt 
återkommande grupp med specifika författarnamn. Bilderboksbeståndet på de aktuella 
förskolorna skiljer sig därför inte med deras kriterier för vad de anser vara en bra bilderbok. 
 
Det finns dock faktorer som påverkar förskolornas möjligheter att förfoga över den typ av 
litteratur de önskar ha. Enligt personalen på förskolorna Alfa var det främst problemet med 
utlånade bilderböcker som ställde till problemen. Personalen har svårt att välja alternativa 
titlar när de titlar som de föredrar är utlånade. Samarbetet mellan bibliotek och förskolan Alfa 
är litet vilket påverkar situationer som den nyligen nämnda. Ett utvecklat samarbete mellan 

                                                 
1 Bloom, s. 13 
2 Bergsten, s. 28 
3 Hellsing, s. 49 



    54 

förskola och bibliotek ger större möjligheter att få tips om bra alternativ till utlånade 
bilderböcker men också få hjälp med titlar i allmänhet, till exempel för speciella temadagar.  
 

5.5 Avslutande reflektioner och förslag på vidare 
forskning 
 
Det har varit både intressant och stimulerande att skriva uppsats om bilderboken i förskolan.  
Jag har flera gånger besökt folkbibliotek för att botanisera i bilderbokslitteraturen och även 
för att prata med barnbibliotekarierna angående olika titlar. Dessa besök har hjälp mig att 
bilda en viktig överblick. Under arbetets gång har jag fått insikt om bilderbokens bredd och 
om att det krävs stor kunskap och initiativ för att som barnbibliotekarie kunna samarbeta med 
förskolor på ett tillfredställande sätt.  
 
En faktor som måste påverka förskolans bilderbokskanon i en viss riktning är att 
barnomsorgen är ett kvinnodominerat fält. Informanterna i denna studie är alla kvinnor. De 
representerar majoriteten av förskolepersonalen. Det hade varit intressant att även intervjua 
manlig personal för att se om någon skillnad kunde urskiljas. Men jag anser även att en sådan 
studie skulle bli missvisande när det kommer till förskolans helhetssyn, då den manliga 
personalen är så få. 
 
Jag anser att min uppsats kan bidra till att utvidga förståelsen av vilken bilderbokslitteratur 
förskolan behöver. Studien kan hjälpa till att underlätta barnbibliotekariernas arbete, speciellt 
mot de förskolor som har en mindre bra kontakt med biblioteket. En koppling till denna studie 
kan vara att belysa hur bilderböcker med nämnda kriterier framhävs på biblioteken, till 
exempel hur de är exponerade och placerade. 
  
En möjlighet att forska vidare om förskolors syn på bilderboken är att fokusera sig på 
förskolor med andra pedagogiska inriktningar. Hur ser man på litteraturverksamheten i en 
förskola där personalen är utbildade och arbetar Reggio Emilia-inspirerat? Betyder 
bilderböckerna lika mycket i Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-förskolor där man tillbringar 
hela dagarna utomhus?  
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6. Sammanfattning 
 
Det omistliga arvet inom litteraturen finns samlade i det vi kallar kanon. Genom att vända sig 
till dessa verk vet vi i förväg att de anses vara god litteratur som har klarat tidens tand. Kanon 
och de kanoniserade verken bestyrks hela tiden i form av till exempel återutgivningar och 
samlingsverk. Förhållandena inom bilderbokslitteraturen är annorlunda. Där finns det inga 
samlingsverk som framhäver framstående titlar. Majoriteten av barnen i Sverige går på 
förskola när de växer upp. Här kommer de i kontakt med bilderboken som dominerar 
förskolans litteraturverksamhet då det finns bilderböcker för alla förskoleåldrar. De 
bilderböcker barnen kommer i kontakt med har stor betydelse för hur de utvecklas 
språkmässigt och socialt. Asplund Carlsson menar att det finns en dold barnlitterär kanon på 
förskolan. Själva ordvalet tyder på att ämnet inte är tillräckligt undersökt. I den här uppsatsen 
har jag undersökt förskolepersonalens kriterier för en bra bilderbok. Tillsammans med andra 
yttre faktorer som kan påverka förskolans bestånd av bilderböcker utgör de en grund för en 
framställning av en bilderbokskanon på förskolan. 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur bilderbokskanonprocessen ser ut på förskolan. För att 
genomföra detta har jag formulerat tre frågeställningar:  
 

• Hur ser kriterierna för förskolans bilderbokskanon ut i de två undersökta förskolorna? 
• Skiljer sig förskolornas bilderboksbestånd med deras kriterier för bilderbokskanon? 
• Vilka faktorer påverkar förskolornas möjligheter att förfoga över en tillfredställande 

litteratur? 
 
I studien ingår två förskolor i en mellanstor stad. De skiljer sig på flera sätt, bland annat 
storleksmässigt, placeringsmässigt och i antalet barn med invandrarbakgrund. Tack vare 
förskolornas utgångspunkter är det lättare att upptäcka vad som anses vara förskolans 
allmänna bilderbokssyn och vad som är specifikt för varje förskola. Metoden som användes 
var fokusgruppsintervjuer, vilket fungerade bra eftersom jag ville få fram personalens 
kollektiva föreställning om bilderboken som ett arbetslag. Metoden resulterade även i att 
informanterna kunde resonera tillsammans kring ämnet, på sätt fick jag en demonstration av 
deras samarbete utöver vad de sa i intervjun. 
 
Litteraturgenomgången fokuserar främst på kanonbegreppet och bilderboksbegreppet. 
Kapitlet börjar med en överblick av kanons utveckling från dess ursprungliga teologiska 
begrepp till dess användning inom litteraturvetenskapen, det vill säga verk som anses utgöra 
det omistliga arv som varje ny generation tillägnar sig. Lennart Bergsten förklarar varför det 
är så viktigt med en begränsning av kanon och den process som leder fram till vad som ska 
ingå i den litterära kanon, vilka kriterier och influenser som kan förändra vår syn på verkens 
värde. Litteraturgenomgången fortsätter sedan med viktiga nedslag i barnlitteraturens 
utveckling från 1800-talet och framåt för att avsluta med svenska tankar kring den svenska 
barnlitteraturens uppgifter och existens. Efteråt presenteras bilderboken och dess uppbyggnad. 
Kapitlet avslutas med tidigare forskning om bilderböcker och förskola med inriktning mot 
pedagogik och socialisation.  
 
Jag konstaterar i kapitlet Analys och Diskussion att personalen är mycket medvetna om vad de 
anser vara en bra bilderbok. Barnen ska kunna känna igen sig i bilderbokens handling, därför 
förespråkas realistiska handlingar med vardagssituationer. Dessa kriterier utgör grunden för 
den bilderbokskanon som framkommer i denna studie. För att bilderboken ska fungera som ett 



    56 

pedagogiskt hjälpmedel bör texten vara enkel och kort, vilket är speciellt viktigt i läsningen 
för yngre förskolebarn och barn som har mindre kunskap i det svenska språket. Trots att 
personalen anser att pekboken är ett bra pedagogiskt hjälpmedel förespråkar de bilderböcker 
med större format eftersom högläsningen på förskolorna oftast sker i större grupper. Eftersom 
förskolebarnen befinner sig på olika nivåer mognadsmässigt krävs ett varierat 
bilderboksbestånd. Personalen är däremot på det klara att den så kallade episka bilderboken, 
som Astrid Lindgrens verk representerar, inte fungerar på förskolan. Nordqvists plottriga 
illustrationer uppskattas personligen av personalen men blir för svåra att se för barnen i de 
stora läsgrupperna. Personalen anser att de bästa bilderna är enkla och förklarande med glada 
färger. Astrid Lindgren och Sven Nordqvist har en stark position i den svenska 
barnlitteraturen, och trots att personalens åsikter kring dessa bilderböcker är negativa så hittar 
man titlar av både Lindgren och Nordqvist på förskolorna. 
 
En typ av bilderböcker som utgör basen för förskolans bilderbokskanon är de enkla och 
lättlästa bilderböcker med realistisk handling som dominerar både personalens preferenser 
och förskolan bestånd. Det är också inom denna kategori man kan urskilja en starkt 
återkommande grupp med specifika författarnamn. Bilderboksbeståndet på de aktuella 
förskolorna skiljer sig därför inte med deras kriterier för vad de anser vara en bra bilderbok. 
 
Det finns dock faktorer som påverkar förskolornas möjligheter att förfoga över den typ av 
litteratur de önskar ha. Enligt personalen på förskolorna Alfa var det främst problemet med 
utlånade bilderböcker som ställde till problemen. Personalen har svårt att välja alternativa 
titlar när de titlar som de föredrar är utlånade. Samarbetet mellan bibliotek och förskolan Alfa 
är litet vilket påverkar situationer som den nyligen nämnda. Ett utvecklat samarbete mellan 
förskola och bibliotek ger större möjligheter att få tips om bra alternativ till utlånade 
bilderböcker men också få hjälp med titlar i allmänhet, till exempel för speciella temadagar.  
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Bilaga 1. 
 

Stimulimaterial 
 
För den första delen av fokusgruppsintervjun som behandlade förskolors och 
förskolepersonals syn på bilderboken använde jag lappar med olika teman. De fungerade bra 
för att få igång samtalet och hålla fokus. Lapparna var också bra för att visa på sambanden 
mellan de olika teman. Så här såg lapparna ut: 
 
INNEHÅLL 
Realism/fantasi/moral/ 
Ämnesproblematik/språk mm 
 
FORMAT 
Storlek/tjocklek 
 
ILLUSTRATIONER 
Betydelse/funktion/teknik 
 
MÅL 
Riktlinjer/verksamhet 
 
BERÄTTARSTRUKTUR 
Primitiv/utvecklad 
 
DET (SVENSKA) KULTURARVET 
Elsa Beskow 
Astrid Lindgren 
Grimm 
Sven Nordqvist Pettson 
Gunilla Bergström Alfons 
Inger & Lasse Sandberg Laban, Lilla Anna, Tummen 
Lennart Hellsing Krakel och andra rimböcker 
Anna-Clara Tidholm 
Anna Bengtsson 
Jan Lööf 
Mumin 
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Bilaga 2. 
 

Diskussionsböcker 
 
Detta är de bilderböcker som användes under fokusgruppsintervjuerna. På förskola Alfa 
användes alla deras böcker. Förskola Beta hade ett så stort antal böcker att det bestämdes att 
endast hälften av böckerna skulle användas som stimulansmaterial under diskussionen. Denna 
hälft är listad. 
 
Nedan är bilderböckerna listade i två kategorier, lånade och egna. De ”lånade” är bilderböcker 
som förskolorna för tillfället har lånat från folkbiblioteket och därmed är tvungna att 
återlämna när lånetiden är slut. De ”egna” bilderböckerna är sådana böcker som förskolorna 
antingen genom inköp eller genom gåvor försett sig med. De ”egna” bilderböckerna är 
därmed permanenta och ständigt tillgängliga. De kan användas tills de går sönder. 
 
Bilderboksbeståndet används även i uppsatsen som resultatmaterial och underlag för analys. 
 
Jag har valt att lista båda upphovsmakarna till bilderböckerna med textförfattaren först och 
illustratören sist. Detta sker konsekvent även om illustratören i vissa bilderböcker kan anses 
ha det största artistiska ansvaret. 
 
Om inget annat anges så står årtalet för första svenska upplagan. 
 
 
Förskolan Alfa: diskussionsböcker  
 
Lånade  (18) 
Andersen H. C. Tummelisa 
Bruna, Dick (1967). Prinsen av Brabant 
de Paola, Thomas Anthony (1986). Anton och den magiska ringen  
Donaldson, Julia & Scheffler, Axel (2001). Kvastresan. 
Fries, Claudia (2000). En gris flyttar in! 
Gahrton, Måns & Unenge, Johan (2003). Ronny & Julia börjar skolan 
Gahrton, Måns & Unenge, Johan (1999). Ronny & Julia får en hund 
Gahrton, Måns & Unenge, Johan (1994). Ofelia Franssons Godnattresa 
Harris, Martin & Friberger, Anna (2003). De tre små grisarna 
Jeram, Anita (1999). Sune Sockergryn 
Johansson, George & Ahlbom, Jens (1994). Mulle Meck bygger en båt. 
Lindgren, Astrid & Vang Nyman, Ingrid (2004). Pippi Långstrump på Kurrekurreduttön 
Lindgren, Astrid & Wikland, Ilon (1979). Nils Karlsson Pyssling flyttar in. 
Lindgren, Barbro & Eriksson, Eva (1981). Max Kaka 
Lindgren, Barbro & Eriksson, Eva (1982). Max Boll 
Ross, Tony (2004). Mamma ska komma! 
Sandberg Inger & Sandberg, Lasse (1977). Labolinas snubbeldag 
Sandberg Inger & Sandberg, Lasse (1983). Hjälpa till, sa Pulvret 
 
Egna (6) 
Bergström, Gunilla (1976). Listigt, Alfons Åberg.  
Dunér, Anna & Raagaard, Kirsten (1999). Emilia hos dagmamman. 
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Dunér, Anna & Raagaard, Kirsten (1997). Emilia i simhallen. 
Löfgren, Åke & Möller-Nielsen, Egon (1951). Historien om någon. 
Wolde, Gunilla (1969). Totte går ut. 
Wolde, Gunilla (1972). Totte går till doktorn. 
 
Kommentarer: H C Andersens saga Tummelisa skrevs 18351. De tre små grisarna är 
ursprungligen en engelsk folksaga. Texten i Pippi Långstrump på Kurrekurreduttön kommer 
från romanen Pippi Långstrump i Söderhavet (1948). 
 
Förskola Beta: diskussionsböcker (avdelningens halva bokbestånd) 
 
Lånade  (15) 
Bergström, Gunilla (1992). Ingen sak, sa Milla. 
Cousins, Lucy (2004). Molly tältar. 
Granrud, Lill & Bernitz Pedersen, Tore (1998). Se, hur det växer! Så och skörda i kruka och 
rabatt. 
Gray, Nigel & Rees, Mary (1990). Födelsedagspresenten. 
Höglund, Anna & Lundkvist, Gunnar (1998). Igelkotten och mullvaden äter middag. 
Klinting, Lars (1997). Castor odlar. 
Lindgren, Barbro & Eriksson, Eva (1994). Max Napp. 
Lindgren, Barbro & Eriksson, Eva (1999). Rosa på dagis. 
Lunding, Ib (1967). Den lilla mammuten. 
Löthen, Bosse & Kovanen, Erika (2002). Pop och pappa klär på sig. 
Magnusson, Ann-Christine & Ciliberto, Paola (2002). Pite och Palt spelar fotboll. 
Malmborg, Ewa & Sollenberg, Lisa (2000). Nej! Sa Petter. 
Mazetti, Katarina & Lindhgren, Maria (1998). Hungriga handväskan. 
Norlin, Arne & Burman, Jonas (1996). Här kommer ambulansen. 
Wirsén, Stina (1995). Sakboken.    
 
Egna (9) 
Andersson, Lena & Svedberg, Ulf (1983). Maja tittar på naturen. 
Andersson, Lena & Björk, Christina (1982). Linneas årsbok. 
Bergström, Gunilla (1976). Listigt, Alfons Åberg. 
Beskow, Elsa (1939). Ocke, Nutta och Pillerill. 
Graham, Bob (1989). På besök hos den nya babyn. 
Gustavsson, Jan (1987). Rödluvan och vargen.  
Hansson, Gunilla & Torudd, Cecilia (1994). Olivias nya klänning. 
Ludde Nyfiken (1979).     
Rogers, Paul & Tucker, Sian (1989). Lek med former. 
 
Kommentarer: Rödluvan och vargen är en folksaga som har blivit känd genom Jacob och 
Wilhelm Grimms nedtecknande på 1800-talet. Sagan kan dock beläggas redan i en lärobok 
från 1023.2 Sakboken innehåller endast färgillustrationer. Ingen text finns. Ludde Nyfiken 
ingår i Disneyserien Kalle Ankas bokklubb, en serie där berättelsen ofta är tagna från Disneys 
filmer. Författarnamn saknas. 

                                                 
1 Nationalencyklopedin . Andersen, Hans Christian. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=114056&i_sect_id=626217 [2005-07-27] 
2 Nationalencyklopedin . Rödluvan. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=297875 [2005-04-18] 


