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Sammanfattning 
Bakgrunden  
I den teoretiska bakgrunden belyser vi vad pedagoger enligt Läroplan för 

förskolan (Lpfö 98 rev.2010) har i uppdrag att jobba med utifrån genus och normer. 
Vidare berörs barnbokens historia där boken hade som uppgift att fostra barn 
(Kåreland 2015, s. 21) samt barnbokens funktion där exempelvis Granberg (1996, ss. 
41-45) belyser att barnboken kan ge barn lustfyllda upplevelser men också att 
läsningen på förskolan alltför ofta används som lugnande och för att fylla ut tiden. Den 
nationella och internationella forskningen synliggör genus i förhållande till barnboken 
där SOU (2006:75) visar i sin forskning att pojkar är överrepresenterade i barnboken. 
Diskursanalys är det som ligger som teoretisk grund för vår studie, då vårt syfte är att 
synliggöra hur förskollärare i fokusgruppsintervju uttrycker vilken funktion barnboken 
har i verksamheten.  

Syftet  
Syftet med studien är att redogöra för hur förskollärare beskriver barnboken som ett 
verktyg och vilken funktion den har i förskolan. 
Frågeställningar 

 Hur väljer förskollärarna litteratur till förskolan? 
 Vilken funktion har barnboken i förskolan enligt förskollärarna? 
 Vilken roll har barnboken i förskolan ur ett genusperspektiv? 

 

Metoden  
Metoden som använts i studien har varit den kvalitativa intervjumetoden fokusgrupp, 
där vi använt oss av ljudinspelning. Vi har valt att utgå från en urvalsgrupp bestående 
av fem deltagare fördelade på två förskolor. 
 

Resultatet  
Utifrån resultatet framkom det att barnboken används efter barns intresse samt behov, 
för att stimulera språket och också som ett dämpande verktyg. Deltagarna ansåg också 
att barnboken fyller en funktion i arbetet med barnen för att synliggöra och samtala om 
genus och att visa på olikheter men trots det så är det inget som sker i en planerad 
verksamhet utan mer spontant. De betonar också att barnboken förändrats och att den 
visar på mer normbrytande karaktärer än de äldre barnböckerna vilket de menar 
underlättar i arbetet med genus. En betydelsefull faktor i arbetet med barnboken är, 
enligt deltagarna, pedagogernas förhållningssätt och medvetenhet.  
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Inledning 
Böcker väcker ett engagemang och kan ha flera olika syften som exempelvis att 
bearbeta händelser och känslor, väcka tankar, skapa lekar och utveckla språket hos de 
som läser eller lyssnar. Att jobba med boken ur en språklig synvinkel är något som de 
flesta redan gör i stor omfattning på förskolan. Vi vill ta reda på om den har en annan 
roll och i så fall hur den rollen ser ut. I förskoleverksamheten har vi upplevt att 
barnboken ofta använts för att få ett lugn i barngruppen som till exempel före måltid 
eller vid vila efter måltid men vi anser att den också har ett annat värde. 
 
Vår erfarenhet av barnboken är att den ofta förmedlar den könsstereotypa 
föreställningen där den speglar pojkar som de tuffa och intelligenta och flickor som 
vackra, känslosamma och omhändertagande. Forskning som gjorts av Eidevald (2011, 
ss. 51-70) visar att de traditionella könsrollerna snarare förstärks än motverkas i 
förskolan trots att det finns tydliga riktlinjer i både skollag och läroplaner. Förskolan 
ska enligt Läroplan för förskola (Lpfö98 rev.2010, s. 5) motverka könsmönster och 
könsroller i verksamheten vilket vi finner problematiskt då det ofta förekommer 
könsstereotypa föreställningar i just barnlitteraturen. Lpfö 98 (rev 2010, s. 10) 
beskriver också att barn ska ges möjlighet att få en förståelse för text och bild och 
kunna tolka och diskutera utifrån dessa. 
 
Idag diskuteras det på förskolor och i medier om barnet är en flicka, pojke eller i första 
hand en egen individ. Dessa diskussioner tror vi kan ligga tillgrund för utvecklingen 
av ett jämställt och könsneutralt förhållningssätt, vilket innebär att flickor och pojkar 
ska ges samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor utifrån intresse och utan 
begränsningar av stereotypa könsroller (Lpfö 98 rev, s. 5). Detta påvisar också 
Svaleryd (2003, s.16) där hon i sina studier belyser att barn ska ges möjlighet till egna 
val av aktiviteter oavsett könstillhörighet.  
 
Under vår utbildning till förskollärare har vi diskuterat barnbokens roll som ett verktyg 
vilket gjort att vi vill fördjupa oss i hur förskollärare använder barnboken och då med 
fokus på genus. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare väljer och 
använder litteraturen på förskolan och hur de resonerar runt barnbokens funktioner. Vi 
har upplevt i våra egna verksamheter att barnbokens funktion skulle kunna utvecklas 
mer, vilket gör studien intressant. 

Syfte 
Syftet med studien är att redogöra för hur förskollärare beskriver barnboken som ett 
verktyg och vilken funktion den har i förskolan. 

Frågeställningar 

 Hur väljer förskollärarna litteratur till förskolan? 
 Vilken funktion har barnboken i förskolan enligt förskollärarna? 
 Vilken roll har barnboken i förskolan ur ett genusperspektiv? 
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Begreppsdefinition 

Begreppen barnbok, genus och identitet är relevanta för innehållet i vår studie, och 
dessa begrepp kommer att förklaras i följande text. 
 
Barnbok  
I studien har vi utgått från de definitioner av barnboken som både Kåreland (2009, s. 
13) och Nikolajeva (2004, s. 13) belyser, där barnboken beskrivs som litteratur skriven 
och utgiven för barn och publicerad och marknadsförd för barn där barnen utgör den 
betydelsefulla läsekretsen. Då vår studie är förlagd till förskoleverksamhet innebär det 
att barnboken i studien är böcker som finns tillgängliga i förskoleverksamheten, det 
vill säga bilderböcker, sagoböcker, faktaböcker och pekböcker.   
 
Genus  
Genus är benämningen på de motsatta kategorierna hos oss människor, nämligen 
kvinnligt och manligt. Det innefattar vårt kulturella, biologiska och sociala kön vilket 
även innebär hur vi uppfattar vår könstillhörighet (Svaleryd 2003, s. 29). 
 

Identitet  
Barns självbild, det vill säga hur de ser på sig själva, är det som de bygger sin identitet 
på samt hur de blir behandlade av andra människor. Det är genom att vuxna visar 
barnen hur betydelsefulla och viktiga de är, som de hjälper dem att stärka sin identitet 
(Svaleryd, 2003, s. 53).  
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Bakgrund 

I denna del lyfter vi forskning som berör undersökningen och syftet i vår studie. I 
första avsnittet redogörs för förskolans uppdrag. Därefter beskrivs barnboken, 
barnboken som verktyg, genus samt barnboken ur ett genusperspektiv. Avslutningsvis 
lyfter vi fram det pedagogiska förhållningssättet i mötet med barnen.    

Styrdokument i förskolan   
I Sverige ska alla förskolor arbeta efter Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev.2010), 
vilket innebär att alla som verkar i förskolan ska se till att varje människas egenvärde 
beaktas och ansvara för att verksamheten utgår från värdegrunden och de 
demokratiska värderingarna. Att använda barnboken som ett pedagogiskt verktyg, kan 
upplevas som självklart i dagens förskolor. Förskolans uppdrag innebär att alla barn 
ska erbjudas en mångfald av kulturella aktiviteter, som på olika sätt bidrar till att 
utveckla språket, men som även för våra traditioner och historia vidare till barnen. Här 
har barnboken en betydande roll, genom att bidra till att barnen utvecklar sin förmåga 
att förstå och leva sig in i andra människors världar (Lpfö 98 rev.2010). 
 

“Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i 

skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa 

värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (Lpfö 98 rev.2010,s5)    

 
Läroplanen innebär att i arbetet med barnen ska pedagogerna ge barn oberoende av 
kön samma möjligheter att bli självständiga och känna tillit till sin egen förmåga samt 
bli bemötta utifrån alla människors lika värde. Det är något som även återges i FN:s 
konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen (2009, § 29d), där barn i sin 
utbildning ska uppmuntras till en jämlik syn på pojkar och flickor. Det är framför allt 
genom konkreta upplevelser som barn tillägnar sig de etiska värdena och på förskolan 
sker detta genom att vuxna har ett förhållningssätt som speglar de grundläggande 
värdena. Här blir vuxna på förskolan viktiga förebilder där förskolläraren har det 
yttersta ansvaret i att låta varje barn få uppleva sitt egenvärde och få en förståelse för 
sig själv och sin omvärld. Detta beskrivs i FN:s konvention om barns rättigheter, 
Barnkonventionen (2009) där “Varje barn har rätt att behålla sin identitet” (§8) samt 
“Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras” (§2). Att 
arbeta tematiskt utifrån ” barns lika värde” är ett arbetssätt som kan innefatta allt från 
barnlitteratur, skapande, drama, musik och sång på förskolan.  

Barnboken ur ett historiskt perspektiv 
Barn är beteckningen på individen från noll upp till arton års ålder, vilket gör att 
begreppet barnlitteratur även inbegriper ungdomslitteratur påpekar Nikolajeva (2004, s 
.15). Barnlitteratur är något som i fösta hand är till för att förändra barnet enligt 
Hellsings (1999, ss. 26-27). Som författare, betonar Hellsing, ska man veta minst två 
saker: målsättningen med boken och vart vill författaren komma. Han betonar att 
boken är ett hjälpmedel för att få barnen aktiva, att få dem att finna glädje i leken, att 
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ge dem ett rikt ordförråd samt att boken är ett förbrukningsmaterial som ska användas 
flitigt för att så småningom bli en del av oss (Hellsing 1999, s. 43). I första hand är det 
inte barnen som ska nå fram till boken utan boken som ska nå fram till barnen och 
målet (Hellsing 1999, s. 28).   
 
Historiskt sett har barnboken haft som uppgift att fostra barnen till att bli bra 
samhällsmedborgare, och även speglat samhällsklimatet genom lång tid (Kåreland 
2015, s. 21). Det är speciellt tidsepokerna “upplysningen och romantiken” som haft 
stor inverkan på barnbokens roll påpekar Kåreland (2009 s. 44). Författaren beskriver 
att under denna tidsepok hade det muntliga berättandet en viktig roll eftersom många 
inte hade råd att köpa litteratur. Den allmänna skolplikten infördes under 1800-talet 
vilket enligt författaren skulle kunna vara en bidragande orsak till den stigande 
utgivningen av barnlitteratur. Detta i sin tur medförde att barn i alla samhällsklasser 
fick ta del av denna. Barnböckerna delades under 1800-talet in i typiskt könsstereotypa 
mönster, där pojkböckerna handlade om vilda äventyr och vetenskapsfakta. 
Flickböckerna däremot präglades av lydiga och väluppfostrade flickor och baserades 
på historiska skildringar (2009, ss. 45-46). Karaktärerna i barnboken framställdes så 
som samhället förväntade sig att de skulle vara vilket medförde att barn tidigt möttes 
av de könsstereotypa könsrollerna. 
 
Utvecklingen av har fortsatt under hela 1900-talet och enligt Svenska 
Barnboksinstitutets (2012) undersökning från 2011 framkom att det skett en 
utveckling av barnboken från att ha varit övervägande del manliga huvudroller till att 
ha blivit en mer jämställd fördelning. Även karaktärerna förändrades under 1980- och 
1990-talet till att mer kunna utmana barns tankar kring genus (Svenska 
barnboksinstitutet 2012, s. 7) och i deras undersökning från 2011 var det 70 flickor 
respektive 74 pojkar som utgjorde huvudrollerna i barnboken vilket visar på att 
barnboken utvecklats och blivit mer jämställd (Svenska barnboksinstitutet, 2012). 
“En barnbok skall handla om barn eller någon figur som barn kan identifiera sig med, 
vara lättläst, inte för tjock och helst ha många bilder.”( Kåreland 2001, s. 25). 
Nikolajeva (2000, s. 22) beskriver i vissa fall barnboken som symmetrisk och 
kompletterande, det vill säga som en bok där bilder och text berättar samma historia. 
När bilder och text är helt identiska, saknas det plats för den egna fantasin att 
utvecklas. Bilder kan även beskriva handlingen utan att det står i texten, vilket då kan 
skapa en spänning för läsaren i bokens innehåll (2000, s. 27). 
                          
Det saknas relevant forskning om hur texten påverkar barn enligt Nikolajeva (2004, s. 
170). Författaren beskriver att det finns två problem angående barns förståelse av den 
skrivna texten, dels “vad gör texten med mig”? och “ vad gör jag med texten”? 
Författaren beskriver barnböcker som har mycket text och som inte ger utrymme för så 
många egna tankar som didaktiska. De böcker som har många “luckor” i texten, där 
barnens fantasi stimuleras, anses vara kreativa eller ifrågasättande. De flesta 
barnböcker idag upplevs vara kreativa och åt det konstnärliga hållet, vilket inte 
behöver betyda att bokens litterära kvalitet är den bästa (Nikolajeva 2004, s. 171). 

Barnboken ur ett genusperspektiv   
Barnbokens huvudrollsinnehavare är i högre grad män och pojkar framför kvinnor och 
flickor men det är också vanligt att författarna väljer att ha både en flicka och en pojke 
i huvudrollen för att barn ska kunna identifiera sig med bokens gestalt oavsett kön på 
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barnet. Pojkar är överrepresenterade i barnboken vilket SOU (2006:75) ser i sitt 
forskningsresultat. De betonar att det skett en förändring där förskollärare medvetet 
väljer barnböcker mot tidigare och väljer bort barnböcker som är könsbundna. 
 
I barnböcker, där huvudpersonens kön är obestämt, omtalas inte gestalten med han 
eller hon utan med det namn som huvudpersonen heter. Inte heller kläder eller andra 
utmärkande egenskaper ger några ledtrådar till vilket kön huvudpersonen har 
(Kåreland 2005, s. 125). Författaren betonar att det är avgörande hur den som läser 

boken väljer att könsbestämma huvudpersonen för hur barn som lyssnar tolkar 
huvudpersonens kön. Barnboken har, traditionellt sett, varit en tillgång i barns 
skriftspråksutveckling och har under senare tid mer och mer börjat användas som ett 
verktyg för att synliggöra genus och genusmönster (Kåreland 2005, ss. 113-
127).                                          
 
När barn lyssnar på traditionella berättelser som en del i uppfattningen om kön, lär de 
sig mer om sig själva men även om andra (Svaleryd, 2003, ss. 19-20). Barnen kan med 
sagans hjälp tolka de positioner som finns i den sociala världen och identifiera sig med 
dessa. Författaren menar vidare att i den styrka som finns i den interaktiva praktiken 
såväl som i den diskursiva praktiken, underkastas barn till att manligt och kvinnligt är 
något som är självklart. Detta betonar även Kåreland (2005; 2009) samt Widerberg 
(2008, s. 49) där författarna beskriver barnboken som en viktig funktion i att stärka 
barns identitet och göra det möjligt för dem att gå utanför de traditionella normer som 
kan finnas i verksamheten. 
 
Forskning visar på att flickor är mer benägna att välja könsöverskridande barnböcker 
medan pojkarna gärna väljer barnböcker som är mer stereotypa (Tsao 2008, s. 209). 
De illustrationer som vanligtvis förekommer i barnböcker, påvisade även bilden av att 
pojkar “gör” och flickor “är”. Detta kan få negativa konsekvenser då de stereotypa 
karaktärerna kan påverka barn i deras identitetsskapande och syn på sin egen 
förmåga.  Uppfattning om vad genus innebär, sker genom att tidigare erfarenheter 
kopplas ihop med ny kunskap och detta sker vanligtvis via barnlitteraturen. Där ges då 
möjlighet att identifiera sig med karaktärerna i böckerna (Tsao 2008, s. 108).  Känslan 
av att barnets könsidentitet inte stämmer med deras biologiska kön kan finnas där, 
redan innan de kan sätta ord på det. Det betonar även Eidevald (2009, ss. 171-177) 
som också nämner att det är pedagogernas uppgift att ge barnen möjlighet till 
utveckling av sin egen identitet och känna sig trygga med den. Det är inte de vuxnas 

förväntningar och samhällets normer på det biologiska könet som ska begränsa barns 

identitetsskapande. 
 
Barnbokens innehåll har inverkan på barnen och hur de uppfattar sin omvärld enligt 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75, ss 112-114). För att skapa en 
diskussion kring genus kan litteratur som bryter mot de traditionella könsrollerna samt 
litteratur som visar på den traditionella beskrivningen av manligt och kvinnlig 
erbjudas i förskolan. SOU (2006:75, s 114) betonar att genom att byta karaktärerna 
samt förändra delar kan boken bli mer jämställd och visa på olikheter. Detta är något 
som också Kåreland beskriver (2005, s. 105) där hon menar att förskolläraren kan 

påverka handlingen och hur dess karaktärer framställs genom att ett fritt berättande 
och på så sätt skapa en mer jämställd bok. 
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Eidevald (2011, ss. 51-70) finner att en stor utmaning för förskollärarna är att bli 
medvetna om vilka förväntningar som finns på barnen och vilka möjligheter de ger 
barnen i att få vara sig själva. Han framhäver också att forskning visar på att de 

traditionella könsrollerna snarare förstärks än motverkas i förskolan trots att det finns 
tydliga riktlinjer i både skollag och läroplaner. Vidare belyser Eidevald att barn kan bli 
påverkade i hur de uppfattar sitt kön, då litteraturen ofta genomsyras av de 
traditionella beskrivningarna av män och kvinnor (s. 71) 

Barnbokens betydelse för genus och identitetsskapande 

på förskolan 
Begrepp som genus och genuspedagogik har under perioder varit i fokus för olika 
utvecklingsarbeten på förskolan. Det är genom språket, handlingen och tanken som det 
enskilda barnet påverkas på förskolan ur ett genusperspektiv (Ärleman-Hagsér, 
Pramling Samuelsson 2009, s. 96). Forskarna menar att de mest betydande resultaten 
från studien är när barnen själva utmanar och provar de rådande mönster som finns på 
förskolan och de vuxna verkar efter det stereotypa könsmönstret (s.105). Svaleryd 
(2003, s. 16) belyser vikten av att ge flickor och pojkar möjlighet att välja aktiviteter 
som inte följer det stereotypa synsättet. Detta kan i vardagen betyda att flickor och 
pojkar väljer att leka mer tillsammans och då väljer lekar som är oberoende av kön.  
Leksaker kan ha en inverkan på könsidentitetsutvecklingen och för att undvika det 
väljer vissa förskolor material som saknar tydlig könskodning (Eidevald 2011, s. 32). 
Eidevald påpekar även att både material och mötesplatser kan vara 
gränsöverskridande.  
 
Genusbegreppet kan beskrivas i hur relationen mellan könen gestaltar sig och kan 
också förklaras med de kulturella och sociala förhållanden som speglar vilka 
förväntningar vi har på hur killar och tjejer ska vara (Josefsson 2005, s. 5).  För att se 
bortom det kroppsliga kan genus vara en hjälp i att se till individen och dennes 
tänkande och handlande. Genus beskrivs som en tankekonstruktion när vi tolkar 

världen och i hur samhället organiseras (Josefsson 2005, s. 15). Hon betonar att när 
den egna identiteten ska ta form spelar konstruktionen och uppfattningen om manligt 
och kvinnligt en betydande roll och vi blir påverkade av dessa dagligen (2005, ss. 15-
16). Att genus är ett omfattande begrepp är något som Hirdman (2003, s. 11) belyser 
där hon beskriver att genus kan vara en maktkamp som är kulturell och historisk och 
inte enbart innefattar rosa och blått. Detta kan förklaras med Hirdmans genuskontrakt, 
där hon beskriver alla de oskrivna regler som finns i samhället vad gäller manligt och 
kvinnligt (2003, s. 61). Att bryta mot detta kontrakt är att våga tänja på gränserna och 
våga göra det “omöjliga” vilket för en del varit fördelaktigt medan det för andra blivit 
ett fördömande från människor i deras närhet. För många är det bekvämt och tryggt att 
följa genuskontraktet vilket i sin tur påverkar hur man förhåller sig till sin omgivning 
(Hirdman 2003, s. 50) 
 
Utifrån de oskrivna regler om att flickor och pojkar är på ett visst sätt, påpekar 
Eidevald (2009, s. 2) att det är utifrån hur barnen blir bemötta som individer oavsett 
kön, som de kan utveckla sin egen identitet. Identitet kan beskrivas som att våga vara 
sig själv, att som person få ha egna tankar, åsikter, egenskaper och personlighet. 
Identitet innebär också att det är en självklar känsla att våga stå för den man är. 
Identitet skapar man genom att på olika sätt förhålla sig till sin omvärld och även i hur 
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omvärlden förhåller sig till människan. Olika diskurser påverkar vilken identitet som 

skapas och detta beskriver Eidevald (2009, s. 58) som “positionering”. Det i sin tur 
innebär att vi har olika identiteter i förskolan eller i hemmet tillsammans med 
kompisar eller okända personer. Barns självbild, det vill säga hur de ser på sig själva, 
är det som de bygger sin identitet på samt hur de blir behandlade av andra människor. 
Det är genom att vuxna visar barnen hur betydelsefulla och viktiga de är, som de 
hjälper dem att stärka sin identitet. För att kunna ge av sig själv måste man bli trygg 
med sig själv vilket Svaleryd (2003, s. 53) betonar vikten av. Enligt Svaleryd (2003, s. 
23) förhåller vi oss på olika sätt beroende på om det är en pojke eller flicka och hon 
betonar att det inte är de biologiska skillnaderna i sig som utgör genus, utan varje 
människas tolkning av dessa. 
 
 När barn lyssnat på eller läst en bok bearbetar de bokens innehåll i samspelet med 
varandra (Simonsson 2004, ss. 201-203). Detta gör de bland annat genom lek eller 
genom samtal vilket i sin tur bidrar till att barnen kan skapa en förståelse för bokens 
innehåll. Barnen får i detta sammanhang möjlighet att utforska olika områden som 
exempelvis sin egen identitet och andra roller vilket i sin tur kan uppmuntra dem till 
könsöverskridande lekar. Simonsson (2004, s. 15) framhäver även att aktuella 

problemställningar i samhället kan beskrivas i barnboken där boken med fördel kan 
användas som ett verktyg för att belysa exempelvis genus. Barn får många tillfällen till 
en emptatigrundande funktion där de där de genom att erbjudas tillfällen att identifiera 
sig får möjlighet att förstå känslor (Granberg, 1996, ss. 41-45). Hon framhåller även 
boken som ett sätt att stärka samhörigheten i barngruppen. Vidare lyfter författaren 
upp att barnböcker kan vara jagstärkande genom att barn uppmuntras att återberätta 
och berätta själv.  

Barnbokens funktion i förskolan  
Den litteratur som barnen erbjuds i förskolan styrs ofta av de val som förskollärarna 
gör när de lånar eller köper in litteratur till verksamheten.  Detta menar Simonsson 
(2006, s.73) kan bidra till att upplevelser och uppfattningar hos barnen gynnas eller 
begränsas. Simonsson belyser att när förskollärarna medvetet väljer ut förskolans 
befintliga litteratur finns goda chanser för barnen att reflektera runt de olika frågor 
som kommer upp i samband med läsningen.  Hon beskriver vidare att förskollärarna 
gärna vill ha makten över den litteratur som finns på förskolan då de använder den för 
att visa på den goda barndomen och hur framtiden kan komma att se ut (2006, s. 73). 
Granberg (1996, ss. 41-45)belyser att barnboken kan ge barn lustfyllda upplevelser 
och inspirera till att fantisera och upptäcka estetiken. Dock påpekar författaren att 
läsningen på förskolan alltför ofta används som lugnande och för att fylla ut tiden. Vid 
dessa tillfällen blir läsningen inte en pedagogisk stund utan en passiv stund, där det 
enbart är den vuxne som kommunicerar.  

Verksamheten på förskolorna ska utgå från barnens erfarenheter, intressen och den 
inre drivkraften. På förskolorna idag är det vanligt att man arbetar temainriktat utifrån 
barnens intresse och med hjälp av olika arbetssätt. Det kan vara genom skapande 
aktivitet såsom sång, musik och drama, eller med läsning av böcker alternativt 
faktaböcker. Utifrån Philips (2014, s. 98) studie om barns lärande, belyser hon hur det 
tematiska arbetssättet bidrar till att barnens lärande blir mer mångsidigt och barnen får 
en större förståelse för det valda temat. 
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Vid läsning av barnboken ges många tillfällen att visa barn på olikheter som kan 
öppna dörren till en ny värld (Kåreland 2001,s. 18 ). Barns självbild och hur de blir 
behandlade av andra människor, är det som de bygger sin identitet på. Detta är något 
som också Widerberg (2008, s. 51) belyser där hon också beskriver att boken kan ha 
en stor betydelse i att bearbeta händelser. Dessa kan sedan återspeglas i leken och hon 
menar att barn får genom bokläsningen möjlighet att dramatisera olika karaktärer och 
på så sätt leka utan att vara påverkad av givna normer. En förutsättning enligt 
Widerberg (2008, s. 28) är att boken som läses är meningsfull samt att pedagogen vet 
vad barngruppen behöver eller är intresserade av. Författaren betonar också vikten av 
att ha läst boken innan den läses för barnen för att undvika överraskningar och att som 
pedagog också tycka om den bok man läser. I förskolan kan miljön utformas så att 
barnboken vävs in i verksamheten och blir ett naturligt inslag (Widerberg 2008, s. 49). 
Bristen på personal och de i många fall stora barngrupper, är något som Kåreland 
(2015, s. 197) beskriver som en möjlig orsak till det omedvetna läsandet för barnen. 
Kåreland påpekar även att det saknas barnböcker på många förskolor, vilket innebär 
att det blir få tillfällen till bokläsning på förskolan.  
 
Boksamtal är något som med fördel kan användas i samband med att man läser för 
barnen (Chambers 2011, ss. 127-128). Författaren beskriver boksamtal som en viktig 
aktivitet för att ge barnen träning i att senare, i andra situationer, kunna uttrycka sig 
och diskutera. Han betonar att det genom den dialog som uppstår mellan barnen och 
vuxen-barn, ger en djupare förståelse för bokens handling och skapar diskussioner om 
de olika karaktärerna och vilka känslor de förmedlar (2011, ss. 138-141). Chambers 
beskriver hur man på förskolan kan använda sig av ”Jag undrar-samtal” där pedagogen 
anpassar frågan efter de behov eller intresse som barnen har. Han betonar också vikten 
av att pedagogen ska utgå ifrån sig själv i dessa samtal för att på ett naturligt sätt möta 
barnen (2011, ss. 128-129).  

Pedagogiskt förhållningssätt 
Grunden för allt arbete i förskolan är att ha ett förhållningssätt som uppmuntrar till 
kommunikation och en ömsesidig kontakt med barnen (Brodin & Hylander, 1998, s. 
104). Författaren betonar att om det finns en fungerande kommunikation och en 
ömsesidig kontakt fungerar det mesta men om den saknas blir det pedagogiska 
uppdraget lidande. Både Eidevald (2011) och Svaleryd (2003) framhäver vikten av 
förskollärarnas förhållningssätt ur ett genusperspektiv, där det är våra omedvetna 

förväntningar på båda könen som måste diskuteras och problematiseras. Det är när 
kunskapen om genus och genusperspektiv ökar som frustrationen blir stor, när vi ser 
hur svårt det är att ändra invanda mönster och förhållningssätt Eidevald (2011, s. 14). 
Också Svaleryd (2003) belyser att barn känner dessa krav och försöker anpassa sig till 
rollen som flicka eller pojke utifrån våra omedvetna förväntningar. Författaren betonar 
även att vi förhåller oss på olika sätt beroende på om det är en pojke eller flicka och 
beskriver vidare att det inte är de biologiska skillnaderna i sig som utgör genus, utan 
varje människas tolkning av dessa.    
 
För att kunna handla utifrån ett jämställt synsätt krävs kunskap och medvetenhet hos 

förskollärarna (Hedlin 2006, s. 60). Hon beskriver det som att trots att de flesta tror att 
de behandlar pojkar och flickor lika, att det är självklart och faller sig naturligt att göra 
det, blir det i själva verket tvärtom. Om förskollärare gör och är som vanligt blir det 
inte jämställt och många är än idag omedvetna om att det förhåller sig olika till pojkar 
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och flickor (Hedlin, 2006, s. 59). Eidevald (2011, s. 179) påpekar att det på 
förskolorna idag finns en tro på att verksamheten vilar på ett jämställt förhållningssätt, 
men att verkligheten oftast ser annorlunda ut. Han synliggör även vikten av att planera 
förskoleverksamheten utifrån ett genomtänkt genusperspektiv, vilket även innefattar 
reflektion och analys (Eidevald 2011, s. 203). 
 
Forskning, gjord av Palla (2011), pekar på att genom att arbeta medvetet med barns 
identitetsutveckling hjälper vi barnen i deras möjlighet till ett personligt 
identitetsskapande för att kunna fungera som människa i samhället. Palla belyser 
vikten av att stärka jaget eller självet och menar att det är ingen slutprodukt där jaget 
är något som är eller görs istället för något som blir (s. 48). Forskaren framhäver att 
det är betydelsefullt hur barn blir erbjudna olika normer men betonar vikten av att det 
är de vuxnas sätt att visa på olikheter. Detta belyser även Svaleryd (2003, s. 44) där 
hon beskriver att utifrån Lpfö 98 (rev. 2010) ska verksamheten motverka det 
traditionella könsmönstret, vilket medför att förskollärare genom reflektion måste bli 
medvetna om sitt eget förhållningssätt. Svaleryd (2003, ss. 45-46) liknar arbetet i 
förskolan vid ett isberg där den största delen, fem sjättedelar, finns under ytan. Det 
som finns under ytan är förhållningssätt, normer och attityder och det som syns 
ovanför ytan är det som går att mäta, som till exempel tidfördelning och material. 
Genom att synliggöra hur den dagliga verksamheten på förskolorna ser ut, genom 
exempelvis dokumentation, blir det tydligt vid reflektionen “hur” arbetet med genus 
och identitetsskapande bedrivs (Svaleryd 2003, s. 46). 
    
Vårt förhållningssätt är något som i stor grad påverkar barns identitetsskapande i den 
dagliga verksamheten. Förskolan är oftast den plats där barnen på egen hand får 
kontakt med sin omvärld (Pramling Samuelsson & Ärleman-Hagsér 2009, s. 89). Barn 
tillägnar sig etiska värden och normer först och främst genom konkreta upplevelser, 
där boken har en viktig roll i förskolans verksamhet utifrån ett genusperspektiv Lpfö 
(98 rev. 2010). Att vara pojke eller flicka är något som barn formas till i samhället och 
förskolan har en viktig uppgift i att visa på det som finns utanför de traditionella 
förväntningarna på pojkars och flickors egenskaper och beteende (Pramling 
Samuelsson, Sheridan, 2006, s. 98). Förskollärares medvetenhet, attityder och 
värderingar främjar den jämställdhet som de politiska målen i samhället tagit fram. För 
att kunna skapa förutsättningar för detta ska den pedagogiska miljön utformas så att 
den är inbjudande för både pojkar och flickor så att de kan utveckla den förmåga de 
har (Pramling Samuelsson, Sheridan 2006, s. 99). 
 
Enligt Hedlin (2006, s. 59) skall inte förväntningarna på könen påverka pedagogerna i 
deras bemötande av barnen. Pedagogerna skall låta varje barn ha rätt till att skapa sin 
egen identitet och att alla barn skall värderas på̊ lika villkor oavsett kön. Denna 
medvetenhet och kunskap ska finnas hos förskollärarna då det är förskollärarens 
uppdrag enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev 2010). Även Salmsson& Ivarsson 
(2015, s. 34) beskriver förskollärarens förståelse och kunskap som en viktig aspekt på 
vilka normer som råder på förskolan och hur arbetet med att kontinuerligt utveckla 
normerna ska se ut.  Författarna betonar att det är hur du ser på sig själv och hur du 

ser på sin omvärld som avgör på vilket sätt du kan hjälpa barnen att bygga upp sina 

normer. “Det skapas normer i en grupp som påverkas av vilka vi är som ingår i den. 
Det är viktigt att försöka bli medveten om gruppens normer och även att försöka se om 
vår egen situation påverkar vårt förhållningssätt till arbetet.” (Salmsson& Ivarsson, 
2015, s. 48). 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar den historiska bilden barnboken som ett pedagogisk och 
uppfostrande verktyg, där även sagoboken har belyst barnens roll i samhället. Denna 
roll har förändrats under tiden till att även ge barnen ett lustfyllt och utvecklande 
lärande. Barnboken har använts som ett verktyg i det tematiska arbetet, vilket har 
inneburit att boken har använts utifrån barns intresse och behov. Studier som Josefsson 
(2005, s.15) genomfört angående genus framhäver vikten av att se människor som 
individer istället för en produkt av sitt kön. Detta innebär alltså att barnboken 
visserligen skapar möjligheter att arbeta med genusfrågor men frågan är också om 
förskollärarna väljer litteratur utifrån just denna möjlighet, eller om de 
slentrianmässiga valen av barnbok riskerar att förstärka de stereotypa könsrollerna 
(Salmsson& Ivarsson 2015, s. 34). Forskning visar också på betydelsen av pedagogers 
förhållningssätt, attityd och medvetenhet där exempelvis Svaleryd (2003, ss. 45-46) 
liknar arbetet i förskolan vid ett isberg där den största delen, fem sjättedelar, finns 
under ytan. Det som finns under ytan är förhållningssätt, normer och attityder och det 
som syns ovanför ytan är det som går att mäta, som till exempel tidfördelning och 
material. 
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Teoretisk ram 

I den del som följer kommer vi att presentera diskursteorin och hur vi inspirerats och 
haft användning för den i studien. 

Diskursteori 
Den teori som ligger till grund för vår studie är diskursteorin. Dessa frågeställningar 
har ställts som förberedelse inför studien: Vad vill vi ta reda på? Varför? Hur ska vi 

gå till väga? När studiens syfte är att ta reda på hur någonting sker i sociala och 
språkliga sammanhang, är diskursteorin att föredra som metodval (Börjesson & 
Palmblad 2007, s. 50).  
 
Diskursbegreppet förklaras oftast som att diskurs är ett bestämt sätt att tala om och 
förstå vår omvärld (Börjesson & Palmblad 2007, s. 13). Diskurser kan även beskrivas 
som tillgångar som är bundna till kulturella och sociala områden, där dessa tillgångar 
sätts i rörelse av personer. Detta kan tydliggöra valet av fokusgrupp där deltagarna i 
diskursen kompletterar varandras uttalanden, för att föra diskursen vidare. Studiens 
syfte är att synliggöra hur förskollärare ser på barnboken som ett verktyg och vilken 
funktion den har i förskolan.   
Förespråkaren för diskursteorin Michel Foucault beskriver hur olika diskurser kan 
påverkas utifrån det sociala klimat som råder “ diskurser är inte bara vad som sägs i 
olika sammanhang, utan också vad som gör det möjligt att säga det”. Han beskriver 
ytterligare hur diskurserna kan skapa nya associationer och nytt handlande, vilket 
enligt Börjesson & Palmblad (2007, s. 12) kan innebära både positiva och negativa 
handlingar. 
 
Inom diskursteorin används inte begreppet individer som är det vanligaste 
förekommande i annan kvalitativ forskning, utan här benämns personerna som 
“subjektpositioner”. Det innebär att personerna ges utrymme att tala i en viss diskurs, 
oavsett kön, ålder eller andra egenskaper. Detta är något som måste beaktas i 
analysarbetet, för att där titta noggrant på vilka egenskaper som är relevanta utifrån 
forskningens syfte (Börjesson & Palmblad 2007, s. 46). 

Användning av diskursteori i studien 

Vi har valt diskursteori för att synliggöra deltagarnas resonemang, utifrån de 
frågeställningar vi valt i vår studie. I fokusgruppsintervju kompletteras deltagarnas 
åsikter i den diskurs som råder, vilket innebär att frågeställningarna även utvecklas 
under fokusgruppsintervjuns diskussioner. Det är beroende på vilket socialt “klimat” 
som råder, hur resultatet utvecklas och hur deltagarnas åsikter och resonemang 
tillsammans blir möjligt för att därefter tematiseras i vår studie.  
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Metod                           
I kapitlet som följer redovisas fokusgruppsintervju som är den metod vi använt i 
studien. Därefter följer en presentation av hur valet av deltagare gått till och en 
beskrivning av det material som använts. Avslutningsvis beskrivs de forskningsetiska 
principer samt studiens tillförlitlighet och giltighet.  

Fokusgrupp 
Eftersom syftet med studien är att komma åt den kollektiva uppfattningen i hur några 
förskollärare arbetar med val av barnböcker valde vi fokusgrupp som metod. Eftersom 
vi är intresserade av hur förskollärare i grupp resonerar utifrån de frågeställningar som 
ligger till grund i studien fann vi att intervju passade bäst. Samtidigt arbetar 
förskollärare i arbetslag och där de enskildes åsikter och agerande påverkar övriga i 
arbetslaget.  
 
Med fokusgrupp som metod framhäver Bryman (2011, s. 449) att det möjliggör en 
förståelse för varför människor resonerar som de gör och det ger deltagarna möjlighet 
att utforska och reagera på varandras åsikter. Detta känns relevant i vår studie, där 
deltagarnas åsikter berikar fokusgruppsintervjuernas innehåll. Syftet med fokusgrupp 
är inte att nå samförstånd deltagarna emellan, utan att få fram idéer och synpunkter 
inom ämnet vilket Kvale och Brinkman (2009, s. 166) betonar.  Fokusgrupp inbegriper 
flera deltagare och kan liknas vid en gruppintervju. Skillnaden på fokusgrupp och 
gruppintervju är att i en gruppintervju tas flera olika frågeställningar upp medan en 
fokusgrupp har ett ämne som deltagarna fördjupar sig i. Fokusgrupp innebär att 
gruppdeltagarna samtalar kring ett specifikt ämne där de kan dela med sig av sina egna 
kunskaper och erfarenheter samt tankar (Wibeck 2010, s. 25).   
 
Fördelen med fokusgruppsintervju kan vara att det kommer fram mer spontana 
uppfattningar i interaktionen deltagarna emellan jämfört med en individuell intervju 
vilket Bryman (2011, s. 449) redogör för. Fokusgruppsintervju kan med fördel 
användas i en grupp där det finns stora motstridiga åsikter, där en lyhörd moderator 
kan leda intervjuerna så att alla känner att deras tankar respekteras (Wibeck 2010, s. 
41). Det finns också ett antal begränsningar med fokusgrupp. En av dessa är att 
fokusgruppen blir svår att organisera då det kan vara problematiskt att få förskollärare 
att ta sig tid till att komma. Bryman (2011, s. 463) betonar vikten av att bjuda in fler 
deltagare än vad som behövs då en eller fler kan utebli från tillfället. En annan 
begränsning är datainsamlingen vilken kan bli så stor att den är svår att hantera. 
Inspelningarna kan också bli ohörbara, deltagarna pratar i mun på varandra, vilket gör 
det svårt att transkribera och tolka (Bryman 2011, s. 463). 

Att leda en fokusgrupp 

Moderatorn leder intervjun och tar ansvar för att diskussionerna ska bli bra. Därför är 
en noggrann planering och ordentliga förberedelser inför intervjun av vikt (Wibeck 
2010, s. 90). Wibeck betonar att en moderator bör ha egenskaper som empati, 
förståelse och medkänsla, samtidigt som hen ska vara opartisk men ändå engagerad. 
Moderatorns roll är att uppmuntra deltagarna till samtal med varandra, men även att 
deltagarna känner sig bekväma i den tystnad som ibland kan uppstå vid etiskt 
“känsliga” frågeställningar (Wibeck 2000, s.116). En medhjälpare bör också finnas 
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med som sköter den tekniska utrustning samt för anteckningar över deltagarnas 
kroppsliga uttryck.  

Urval 
Vi valde att erbjuda enbart förskollärare att delta i fokusgrupp eftersom det är 
förskolläraren som har det yttersta ansvaret för den pedagogiska planeringen i 
verksamheten på förskolan. I studien deltog fem förskollärare fördelat på två 
fokusgrupper. I vår planering fanns möjlighet att kunna utöka antalet fokusgrupper om 
vi ansåg att resultatet inte blev tillräckligt uttömmande. För studien valdes 
förskollärare som vi inte har någon personlig relation till eftersom det enligt Lantz 
(2013, s. 84) skulle kunnat påverka vår syn på de svar som gavs vid 
fokusgruppstillfällena. Förskollärarna arbetar på både kommunala och enskilda 
förskolor. Den kommunala förskolan ligger i en större stad och den enskilda ligger i 
ett mindre samhälle, alla i södra Sverige.  
 
I studien deltog fem förskollärare och där deltagarnas erfarenhet varierade från tre till 
tjugosju år inom förskoleverksamhet. Förskolan Kotten är en enskild förskola utan 
någon speciell inriktning, den ligger i ett mindre samhälle. Den består av en avdelning 
med barn i åldrarna ett - fem år. Förskolan Galaxen är inspirerade av Reggio Emilia 
filosofin och ligger i en större stad. Den består av tre avdelningar ett- till tvååringar, 
tre- till fyraåringar och femåringar. De förskollärare från Galaxen som är deltagare i 
studien arbetar alla tre på olika avdelningar.                                                            

Presentation av förskollärarna     

Lisa: 43 år arbetat 20 år Förskolan Kotten 
Maria: 54 år arbetat 30 år Förskolan Kotten 
Markus: 29 år arbetat 5 år Förskolan Galaxen avdelning Stjärnan    
Jennie: 32 år arbetat 7 år Förskolan Galaxen avdelning Månen 
Annika: 53 år arbetat 33 år Förskolan Galaxen avdelning Solen 

Genomförande      
För att vara väl förberedda samt öka tillförlitligheten i vår studie genomförde vi en 
pilotstudie i form av fokusgruppsintervju. Vikten av att genomföra en pilotstudie kan 
vara att uppmärksamma de problem som kan uppstå vid en fokusgruppsintervju 
(Kihlström 2007, s. 231). Deltagarna motsvarade den urvalsgrupp som valts för 
studien så att ett senare beslut skulle kunna tas om pilotstudien också skulle komma att 
betraktas som en del av studien. Idén var att undersöka om ämnet var tydligt och 
lämpligt att använda samt att vi fick träna på att transkribera och analysera materialet. 
 
De fokusgrupper som ingick i studien bestod av två respektive tre deltagare vilka 
ingick i samma arbetslag på förskolan. Ett första steg var att kontakta förskolechefen 
på de förskolor där fokusgruppsintervjuerna gjordes för att få deras medgivande. 
Förskolechef och deltagare har inför intervjun fått ett missivbrev (bilaga 1), där de 
informerats om studiens syfte, de etiska principer som gäller för studien samt vilka 
som gör studien. Förskollärarna har även fått information om intervjuns inriktning i 
förväg, det vill säga att frågeställningarna handlar om betydelsen av barnboken i  
ss. 5-16) gett ut. Informationen har delgivits deltagarna både muntligt och via mail. 
Samtliga förskollärare godkände inspelning av fokusgruppsintervjun. I denna studie 
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deltog två grupper, då ett större antal grupper skulle göra intervjun tidskrävande. Vi 
avsatte ca 60 minuter per intervjutillfälle i fokusgrupp. 

Under fokusgruppsintervjuerna hade vi samma roll varje gång som moderator och 
bisittare. Detta för att klargöra våra roller både för deltagarna och oss själva. 
Frågeställningarna utifrån vårt syfte förtydligades i text på väggen. Detta för att 
underlätta deltagarnas fokusering på frågorna utan att avbryta diskussionen. Därefter 
fick deltagarna några minuter att fundera över frågeställningarna innan själva samtalet. 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman (2011, s .458) 
innebär att intervjuprocessen blir mer flexibel. Frågeställningarna var bestämda i 
förväg och har inte följt någon bestämd ordning (2011).  

Moderatorns roll har skiftat mellan att följa färdiga frågeställningar liknande vanliga 
intervjuer, till att ingripa om diskussionerna har avvikit från det givna ämnet eller om 
någon deltagare inte har fått möjlighet att få talutrymme (Wibeck 2000, s. 71). Wibeck 
tillägger också att moderatorn har som uppgift att “vänta ut” deltagarna om det blir 
pauser i samtalen, men även se till att deltagarna känner sig bekväma i dessa pauser 
(2000, s. 72).   
 
Vid fokusgrupptillfällen är ljudinspelning den datainsamlingsmetod som använts, 
vilket är att föredra då det är svårt att skriva ner allt som sägs och vem som säger vad. 
Det kan bli störande att be deltagarna vänta en stund för att intervjuaren ska hinna 
skriva ner det som sagts och deltagarna tappar lätt tråden i ämnet (Bryman 2011, s. 
450).  De inspelade intervjuerna har genom transkribering överförts från tal till skrift, 
för att på detta sätt förtydliga innehållet inför den kommande analysen. 
                                      

Tillförlitlighet och giltighet 

Intervjuaren bör förhålla sig neutral till de frågor som ställs, men även dokumentera 
hela processen kontinuerligt för att stärka tillförlitligheten. Det innebär att redogöra 
tydligt för syfte och teorier samt även för valet av metod och urval (Denscombe 2000, 
s. 205). För att få en hög tillförlitlighet krävs det att undersökningen kompletteras med 
andra metodval och att fler fokusgrupper deltar. Vi har försökt vara noggranna med 
vilka frågor som valts, vilka ord som använts i formuleringarna och vilken metod som 
var mest lämpad för att kunna får fram det som svarar på studiens syfte. Det handlar 
om giltigheten, validiteten i undersökningen vilket Roos (2014, ss. 51-55) beskriver i 
Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Hon betonar vikten av att ifrågasätta på 
vilket sätt intervjuerna sker och bearbeta svaren kontinuerligt för att undvika brister i 
validiteten. 

Etiska principer                                                                

I missivbrevet (se bilaga 1) har deltagarna informerats om de forskningsetiska 
principer som gäller i vår studie och som Vetenskapsrådet (2002, ss. 5-16) lyfter fram 
för att skydda individen. De fyra huvudprinciper är, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer har 
hjälpt oss att planera vårt arbete utifrån ett etiskt korrekt sätt. Vi har informerat 
deltagarna om vårt syfte och tillvägagångs sätt med studien, och även rätten om att de 
när som helst kan välja att avbryta intervjun, vilket innebär att deltagandet är frivilligt. 
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I studien använder vi oss av fiktiva namn både på deltagarna och respektive förskola, 
vilket innebär att deltagarna kan vara anonyma. Det insamlade materialet kommer 
endast att användas i denna studie och makuleras efter användning vilket deltagarna 
informerats om dels i det missivbrev som skickats ut och vid fokusgruppstillfället. 
Deltagarna kommer att erbjudas att ta del av studien innan redovisningstillfället för att 
de ska ha möjlighet granska våra tolkningar av det insamlade materialet, vilket de blev 
informerade om efter avslutad fokusgruppsintervju (Vetenskapsrådet, 2002, s. 15). 
 

Bearbetning och analys 
Det insamlade intervjumaterialet bearbetades ordagrant. Detta gjordes för att kunna 
analysera och tolka helheten i intervjuerna samt att få med de pauser och medhållande 
kommentarer som förekom. Det inspelade materialet och nedskrivna noteringar 
angående ansiktsuttryck och andra känsloyttringar av deltagarna sammanställdes till en 
gemensam enhet. Allt material kan om det anses vara intressant och relevant för 
studien transkriberas, eller så sker transkribering endast av utvalda kommentarer 
(Stukát 2011, s. 45). Vi valde i vår studie att transkribera allt material. Dessa 
anteckningar lästes noga igenom, tillsammans med de anteckningar som gjordes under 
själva fokusgruppsintervjun, vid ett flertal tillfällen för att få en djupare förståelse för 
innebörden i deltagarnas kommentarer. Under arbetet med att analysera deltagarnas 
kommentarer, studerade vi materialet ur olika perspektiv, övergripande och i detalj för 
att få en bredare syn på materialets innebörd (Malmqvist 2007, s. 125). Efter att vi 
studerat materialet mer ingående, kategoriserade vi innehållet under den rubrik som 
passade utifrån studiens frågeställningar. I fokusgruppsintervju kompletteras 
deltagarnas åsikter i den diskurs som råder, vilket för vår studie innebar att 
frågeställningarna även utvecklats under fokusgruppsintervjuernas diskussioner. 
Beroende av hur resultatet utvecklades och hur deltagarnas åsikter och resonemang 
framkom blev det möjligt, utifrån diskursteorin, att därefter tematiseras vår studie.  
 
Eftersom både innehåll och interaktion deltagarna emellan är av intresse i studien, 
rekommenderas att analysera materialet detaljerat, detta för att både innehåll och 
interaktion ska bli synligt (Wibeck 2000, s. 81). Vid transkriberingen kom det fram 

vad som sas och också hur det sas vilket kan gå förlorat om det bara finns 
anteckningar att tillgå. Att redovisa materialet på ett så objektivt sätt som möjligt är en 
av utmaningarna vid fokusgruppsintervjuer delvis på grund av kontexten, men även 
utifrån de personer som är deltagande i gruppen påverkar objektiviteten, belyser 
Denscombe (2000, s. 162). De rubriker som redovisas i resultatet är utifrån innehållet i 
intervjuerna. Fokusgruppsintervjuerna varade i cirka 45 minuter, vilket resulterade i 
cirka åtta sidor utskriven text per intervju.     
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Resultat 
I avsnittet som följer presenterar vi ett sammandrag om hur deltagarna resonerade och 
delgav varandra idéer under fokusgruppsintervjuerna. Resultatet presenteras utifrån de 
frågeställningar som har legat till grund för studien samt utifrån de nyckelord som 
framkom under databearbetningen. 

Val av barnbok i förskolan 
Val av barnbok handlar om hur förskollärare väljer barnböcker till förskolan utifrån 
barns intresse, barns val samt barns aktuella behov. Avsnittet belyser också hur 
förskollärarna ser på barnens val av barnbok. I detta avsnitt besvaras studiens första 
frågeställning. 

Barnboken utifrån barns intresse på förskolan     

I de båda fokusgruppsintervjuerna framkom det att det är barnens intresse som styr 
vilka böcker som väljs för verksamheten. De betonade också att för att skapa ett 
intresse för barnboken ska man läsa och berätta på ett lustfyllt sätt och försöka hitta 
böcker som intresserar barnen. Det är då, säger Maria på förskolan Kotten, vi på 
förskolan kan skapa ett intresse för barnboken.   
 

Maria - Jag gillar litteratur överhuvudtaget och att läsa. Det har blivit att det är 

jag som går till bokbussen och har koll på vad vi läst och vad som går hem hos 

barnen.  

 

Lisa – Just nu är barnen intresserade av dinosaurier och då lånar vi böcker som 

handlar om dinosaurier.  

Det är ju mest faktaböcker om dinosaurier som de väljer men de funkar bra med 

fina bilder och så. 

 

Maria - Jag tycker det är viktigt med bilderna, att de är intressanta, speciellt om 

man märker att texten är för svår. Det ger oss läsare möjlighet att läsa mellan 

raderna 

(Fokusgruppssamtal, Kotten 29/2 2016) 

 
Utdragen ovan visar att både Lisa och Maria talar om barns intresse som ett motiv för 
att låna böcker. Lisa pratar om att barnen väljer bok efter det intresse de har och Maria 
menar att böckerna ska vara intressanta och gå hem hos barnen. Även deltagarna på 
Galaxen betonade att barnen väljer bok efter intresse och de var överens om att de nya 
barnböckerna är inspirerande och spännande för barnen, speciellt bilderna som lockar 
till många samtal om barnens verklighet. Däremot kunde Lisa och Maria på förskolan 
Kotten inte se någon större skillnad i om den nyare barnboken är mer intressant för 
barnen än den äldre barnboken. Det gemensamma för samtliga deltagare är att 
barnboken är och ska vara en bok som fångar barnen och är på barnens nivå. Bilderna i 
boken är betydelsefulla och texten ska vara lättförståelig. 
 

Jennie - Hos oss (de yngre barnen) är intresset för Alfons stort och det ser vi 

också i leken. Någon är pappa och någon är barn. Tycker det visar på olikheter.  
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Markus - Igenkännandet för barnen är viktigt. Att man har föräldrar på 

förskolan som kör lastbil fast man är tjej. Skulle kanske låna mer böcker som 

visar på olikheter? 

(Fokusgruppsamtal, Galaxen, 23/2 2016) 

 
I diskussionen ovan belyser Jennie och Markus vikten av att låna böcker som 
intresserar barnen och i detta fall visar på olikheter. Med dessa böcker, menar 
deltagarna, kan barnen relatera till sin egen verklighet och genom leken konkret 
använda de olika roller som boken speglar.  

Barnens val av barnbok på förskolan 

I första hand är det förskollärarna som väljer böcker utifrån vilka behov som finns 
samt det aktuella temat på förskolan vilket grundar sig i barnens intresse. Men barnen 
ges möjlighet att påverka dessa val och också välja böcker, dels i bokbussen och dels i 
den boksamling som erbjuds i förskolan. Det som är gemensamt för samtliga deltagare 
är att de tittar igenom böckerna för att de ska fungera i verksamheten. De vill undvika 
överraskningar och vara förberedda på de frågor som kan uppstå hos barnen.   
 

Maria - De barn som vill får följa med till bokbussen och välja var sin bok. 

 

Lisa - Ja, barnen får välja själva även när jag går till bokbussen men jag kollar 

ju igenom så att böckerna inte är för långa och svåra och att det finns bra bilder 

som vi kan samtala om.  

(Fokusgruppsamtal, Kotten, 29/2 2016) 

 
Gemensamt i de båda fokusgrupperna var att de yngre barnen på förskolan oftast väljer 
böcker med färgglada bilder och de ska inte vara för detaljerade. De äldre barnen 
väljer mer efter det de för tillfället är intresserade av och även hos dem är bilderna 
viktiga enligt deltagarna. I deras fall får gärna bilderna vara mer detaljerade. Däremot 
kunde Lisa och Maria på förskolan Kotten inte se någon större skillnad i barnens val 
av böcker angående ny eller gammal barnlitteratur. De resonerade huruvida den vuxne 
ska styra dessa val om de anser att den äldre boken inte är lämplig att läsa och Lisa 
frågade sig vem det är som avgör vad som är ok eller inte. Vid de spontana 
lästillfällena betonade deltagarna att det var barnen som valde böcker och på Kottens 
förskola framkom det att det oftare var pojkarna som valde bok och att flickorna 
ibland valde bort att lyssna på saga.  

 
Lisa - Hos oss kommer inte tjejerna på samma sätt och vill lyssna på sagor som 

pojkarna. Vi frågar ju alltid om de vill vara med så de har ju ett val. 

 

Maria - Kan det bero på att vi läser sådant som inte intresserar dem? Jag 

upplever ändå att killarna lika gärna kommer med en “flickig” bok som en 

pojkbok.  

 

Lisa -Ja, bryr vi oss mer om killarna? Får de sitta närmare? Läser vi mer 

killböcker? Det här måste vi fundera på. 

 

Maria - Absolut! Tänk vad bra det är att få tänka till. 

(Fokusgruppsamtal, Kotten, 29/2 2016) 

 
På förskolan Kotten är det pojkarna som oftast kommer och vill lyssna på en bok. 
Flickorna, menade Lisa och Maria, var inte lika intresserade av att lyssna på böcker 
som pojkarna vilket resulterade i en diskussion om de oftare läser “killböcker”. Men 
de betonade också att pojkarna lika gärna väljer en ”flickig” bok och att även vid dessa 
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tillfällen väljer flest pojkar att lyssna på barnboken. Också deltagarna på Galaxen 
resonerade om huruvida barnen väljer bok vid lästillfällena och de kom fram till att 
barnen väljer bok efter intresse och hur om bilderna tilltalar dem. Gemensamt för 
samtliga deltagare var att barnen sällan valde böcker som speglar olikheter eller 
belyser känslor utan mer de böcker med färgglada bilder eller böcker som de känner 
igen och tycker om. På Galaxen upplevde de att barnen gärna väljer böcker de känner 
igen och har lyssnat på flera gånger vilket kan innebära att de väljer samma bok flera 
gånger om dagen hela veckan. Även på Kotten väljer barnen gärna samma bok gång 
efter gång men där byter pedagogerna helst ut den efter ett tag. 

          Förskollärares val av barnbok utifrån barns aktuella behov på 

förskolan 

Deltagarna i de båda fokusgrupperna diskuterade barnbokens brukbarhet i de behov 
som kan finnas på förskolan. De menade att genom att förskollärarna själva lånar 
böcker efter de behov som finns på förskolan så blir boken ett användbart verktyg.  
Behoven, enligt deltagarna, kan exempelvis bestå av att bearbeta känslor, vid 
skilsmässa, vid dödsfall samt vara språkutvecklande. På Kottens förskola har de lånat 
böcker som belyser separation mellan föräldrar och som gett barnen möjlighet att 
diskutera den aktuella situationen med boken som utgångspunkt. De menar att med 
barnboken som stöd så behöver inte de vuxna ”krångla till det” utan det blir ett mer 
naturligt samtal om det som är jobbigt. Galaxens deltagare diskuterade om den 
krislåda de har, där det finns böcker som handlar om dödsfall, och att de har använt 
dessa vid flera tillfällen. Just den här typen av böcker finns inte tillgängliga för barnen 
utan ligger undanstoppade på kontoret. Markus ansåg att det kanske hade varit en idé 
att ha några böcker som belyste döden i förskolans bibliotek så att barnen kan ta en 
sådan bok när de vill. Detta tyckte Jennie var en bra idé då det skulle kunna bli fler 
spontana samtal om döden. Att låna eller välja böcker från bokbussen var något 
deltagarna i de båda grupperna diskuterade. Annika berättade om att hon ofta tar hjälp 
av bibliotekarien när hon ska välja böcker för ett specifikt behov. Hon betonade att 
deras kunskap på bokbussen är ovärderlig i vilka böcker som lämpar sig för olika 
behov. 
 
Deltagarna berättar om att de väljer böcker utefter barnens behov som finns på 
förskolan för att exempelvis jobba med känslor och även efter de individuella behov 
som finns hos barnen. Jennie berättar om betydelsen att välja litteratur som exempelvis 
förtydligar och belyser problem och olikheter. Markus uttrycker att “argboken” är 
lånad av en särskild anledning, pedagogerna har observerat ett behov av det innehåll 
boken uppmärksammar. Under samtalet tycks det som att han uppmärksammar ännu 
ett behov, behovet av att poängtera att yrkesval inte behöver vara könskodade.  

 
Annika - Man kan ju så klart låna genusböcker med prinsessor och så ja ni vet. 

Det finns bra litteratur men vi har inte känt att det har hänt något på 

avdelningen som gör att vi måste visa på flickor och pojkar och hur de är.  

(Fokusgruppsamtal, Galaxen, 23/2 2016) 

 
Här påvisar Annika att det inte finns något behov av att låna barnböcker som visar på 
att flickor och pojkar är på något speciellt sätt, olika eller lika, utan hon anser att det är 
när det händer något speciellt som de kan låna böcker efter detta behov. Deltagarna 
diskuterade vidare om att det redan är med på ett självklart sätt i deras tankar och att 
de inte behöver anstränga sig för att på visa just olikheter.  
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Barnbokens funktion i förskolan 
Barnboken kan ha flera olika funktioner i förskolan enligt deltagarna som exempelvis 
språkutvecklande, ge barnen nya erfarenheter, skapa förståelse och upptäcka likheter 
samt skillnader människor emellan. I fokusgruppsintervjuerna framkom det också att 
barnboken används som ett verktyg vid nedvarvning före eller efter mat, vid byte av 
aktivitet eller för att lugna ner en stojig barngrupp. Detta avsnitt svarar på studiens 
andra frågeställning.  

Planering i arbetet med barnboken 

Resultatet visar att för att kunna använda barnboken som ett verktyg i verksamheten 
vill samtliga deltagare ha läst boken själva innan de läser den för barnen. De belyser 
att det gör att de som läsare kan vara förberedda på det som händer i boken och kan 
lyfta frågan som kommer upp i barngruppen.  
 

Lisa - Jag vill gärna ha läst boken själv innan. Vill absolut inte få negativa 

överraskningar.  Det är det värsta jag vet. Men det är ju det där med tiden 

 

Maria - Ja, jag tycker absolut att det är viktigt att läsa boken först, innan man 

läser den för barnen, för att vara förberedd på att det här kommer vi att komma 

in på och det här vill jag prata med barnen om, det här är bra att lyfta. 

 

Lisa - Tid är en bristvara och ofta bara tar man en bok i hyllan. Jag tycker att 

man sällan hinner förbereda och läsa in sig på böckerna. 

 

Maria - Vi har en pojk som har svenska som andra språk och då tog jag och 

läste Rödluvan för att jag trodde att den sagan skulle hjälpa honom att förstå, att 

den var ett igenkännande. Men det är ju klart att den inte är, dumma människa 

(säger till sig själv). Är väl tidsbrist som gjorde att jag bara tog den. 

(Fokusgruppsamtal, Kotten, 29/2 2016) 

 
Tidsaspekten diskuterades i båda fokusgrupperna där de menade att det inte finns 
tillräckligt med tid för att förbereda sig för högläsning. Oftast tar man bara en bok, 
vilken som helst, och läser den för barnen. Önskvärt från båda grupperna var att det 
skulle finnas mer tid då de ansåg att barnboken är ett enkelt och bra verktyg i många 
anseende. 

Barnboken som ett verktyg för att stimulera språk och skrift 

De “gamla” böckerna har ett helt annat språk än de nyare böckerna vilket Jennie, 
Markus och Annika reflekterade över. Språket i de äldre böckerna är något som 
deltagarna tar upp och menar att det är pedagogens sätt att läsa som har betydelse och 
också vilka värderingar som läggs i orden. Det finns många ord med olika betydelser 
och som inte används i de nyare barnböckerna och deltagarna uttryckte att det är 
viktigt att låta barnen få lyssna både gamla och nya böcker. En liknande diskussion 
hade även Lisa och Maria där de betonade de äldre böckerna som ett kulturarv och att 
barnen får med sig ett större och rikare ordförråd om man läser både ny och gammal 
litteratur.  
 

Jennie – Språket! Ja det finns många ord som barnen idag inte förstår. De har 

ett ganska fattigt språk egentligen. Det finns väldigt många ord som vi tappat, 

men det har ju kommit nya istället. 
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Markus - Mmmm, vi läste Rödluvan! Då kom ordet söla (går långsamt). Barnen 

kände bara till söla när man äter. Orden får en annan betydelse. Ganska 

spännande faktiskt. 

 

Annika - Men jag tänker att om barn ska förstå vad orden betyder eller vad 

boken egentligen handlar om så borde vi kanske tänka oftare på att använda den 

mer medvetet. Gör vi det ger vi ju barnen ett bra ordförråd och att de får se 

bokstäverna samtidigt som man läser.   

(Fokusgruppsamtal, Galaxen 23/2 2016) 

 
Deltagarna menade att genom att ”bara” sitta och läsa en bok så ger man barnen ett 
rikare ordförråd och ordförståelse. Genom att låta barnen bekanta sig med och uppleva 
det skrivna så blir den språkutvecklande och ett användbart verktyg i förskolan.  

Barnboken i syfte att varva ner och lugna barnen 

Under fokusgruppsintervjuerna framkom det att deltagarna ofta använde barnboken i 
syfte att lugna barngruppen eller som en lugn start på dagen. Lisa nämner att hon ofta 
och gärna läser för barnen på morgonen innan frukost för att inte dagen ska starta för 
”stimmigt”. På Galaxen diskuterar de om tillfällen de upplever som röriga och att 
barnen är uppskruvade. Vid dessa tillfällen tar de gärna en bok för att lugna ner 
barngruppen och då har barnboken en lugnande funktion. Något som också framkom i 
fokusgruppsintervjun på Kotten var att de ser på läsningen efter maten som en 
planerad läsning och vid dessa planerade tillfällen är det barnen som bestämmer vilken 
bok som ska läsas. Även här uttrycker pedagogerna att det är i lugnande syfte.  

Lisa – Det är ju bra för alla barn om dagen startar lugnt. Om den börjar med 

stim och tjo så blir hela dagen sådan.  

 
Maria – Ja, och vi läser ju ofta efter maten när de ska vila. En lite mer planerad 

läsning. Det blir ett annat lugn i gruppen och man märker det i leken sen. 

(Fokusgruppsamtal, Kotten, 29/2 2016) 

 
Detta framhåller även deltagarna på Galaxen och de nämner också barnboken som ett 
hjälpmedel i övergångarna mellan olika aktiviteter. Vid dessa tillfällen är inte 
innehållet så viktigt utan man “tar en bok i högen bara”.  

Annika - Om man tänker efter så händer ju ganska ofta att man bara tar en bok, 

vilken som helst, och läser när det är för stojigt. De lugnar ju ner sig en stund då 

iallafall. 

(Fokusgruppsamtal, Galaxen 23/2 2016) 

 
På Galaxen framkom ytterligare en orsak att använda barnboken i lugnande syfte. De 
menar att det idag finns många barn som inte får möta barnboken i hemmet och pekar 
på den stress som föräldrar och barn möter i dagens samhälle. Markus betonar också 
att barnen tillbringar mycket tid på förskolan och då blir det en mysig och lugn stund 
när man läser för barnen.  

Barnboken som ett identitetsskapande verktyg 

I de båda fokusgrupperna diskuterade deltagarna om boken som verktyg för att barn 
ska kunna identifiera sig med bokens figurer. Annika på Galaxen framhöll att genom 
att använda böcker som visar på barns vardag kan barnen öppna sig och tala om sina 
känslor. Hon menade också att när barnen läser och får berättat för sig om något i 
boken som liknar deras egen situation kan de få en förståelse för sitt eget sätt att vara. 
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Barnboken har förändrats över tid ansåg deltagarna och de menade att det är lättare 
idag att hitta litteratur som speglar olikheter och som bryter mot normen. Annika 
ansåg att de äldre böckerna visade flickor och pojkar i de stereotypa rollerna där 
pojkarna är hjältar och flickorna sköter omsorgen medan i de nyare böckerna utmanas 
de stereotypa rollerna mer.  

 
Jennie - Det känns som att dagens författare har ett bestämt mål med sin bok. 

 

Markus - Ja, jag tycker att de speglar att alla får vara som de är. I de nya 

böckerna alltså.  

 

Annika - Vi har ju arbetat med genus under en lång period på förskolan, men 

inte specifikt med barnboken som hjälpmedel. 

 

Markus - Även en urusel bok kan väcka riktigt bra frågor så att man kan knyta 

an till barnets egna verkligheter. -Hur är det hemma hos dig? Är det så här? 

Vem är jag? Om vi är lyhörda. (Fokusgruppsamtal, Galaxen 23/2 2016) 

 

Markus betonade att genom att vara lyhörd när man läser en bok kan barnen få 
möjlighet att prata om sig själva och sin egen situation. Hur barn känner och vad de 
tycker. Jennie menade att när barn får chansen att sätt ord på ”allting” ökar deras 
självkänsla och självförtroende. På Kottens förskola diskuterade även de om 
barnboken som utgångspunkt i barns identitetsskapande och att de dramatiserade de 
olika rollerna. Då de båda fokusgrupperna ser barnbokens huvudroller som viktiga i 
barns identitetsskapande då de kan relatera bokens innehåll i sin egen värld.   

Tänk om vi kan göra en egen barnbok 

Samtliga deltagare menade att det är hur boken används i förskolan som är avgörande 
för vad det blir för lärande. Den traditionella sagan är något som båda grupperna berör 
där någon menar att det är ett kulturarv, en del i vår identitet som vi ska bevara, medan 
en annan menar att de gamla böckerna inte ska läsas på grund av att de ger “fel” 
signaler till barnen. Rödluvan var en av de traditionella böckerna som båda 
fokusgrupperna nämnde och det är en bok som deltagarna inte var riktigt överens om 
hur den skulle kunna användas i förskolan. Någon ansåg att den är en kulturskatt som 
vi ska föra vidare medan en annan menade att den är hemsk med tanke på handlingen. 
Deltagarna kunde ibland se att barnen identifierar sig med den lästa barnboken, då 
oftast vad de gäller känslor. De ansåg även att miljön likväl som barnboken är viktig 
för att barn ska kunna identifiera sig med sin omvärld. 

 
Jennie - Tänk om man skulle skriva en egen barnbok? 

 

Markus - Ja, en som kunde visa på olika familjekonstellationer.  

 

Jennie - Kanske en bok med lite mindre text och detaljerade bilder, som är lite 

crazy, som kunde bli bra i en samling för att visa på hur samhället ser ut och att 

alla är olika. 

 

Markus - Ja, bilderna är superviktiga och tänk om barnen själva kan få vara 

med och rita och bestämma. Vilken bok skulle det kunna bli i så fall? Jag tänker 

att det skulle kunna var i samband med att man pratar om olikheter och olika 

konstellationer. Häftigt! Tänk om vi kunde skriva en bok som hör ihop med vårt 

tema. Och sen kunna få med barnen i det.  
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Annika - Mmm, nu fick vi allt lite idéer.  

(Fokusgruppsamtal, Galaxen 23/2 2016) 

 
En egentillverkad barnbok var något som lyftes i båda fokusgrupperna och gemensamt 
för dem var att det skulle vara många och detaljerade bilder och lite eller ingen text 
alls. Texten menade de, styr bilderna och då skapar sig inte barnen egna tankar och 
funderingar. En bra barnbok, ansåg Jennie, ska främja fantasin och vara ett underlag 
till samtal. Också de övriga deltagarna framhöll bokens betydelse för att stimulera 
barns fantasi, gärna vara lite galna och boken ska inte vara för tjock. Barns delaktighet 
var också något som var viktigt i den egna boken. Markus betonade att genom att göra 
en bok tillsammans med barnen ges det många tillfällen till samtal om olikheter och att 
kunna knyta ihop det med det aktuella temat. En av fokusgrupperna blev inspirerade 
av diskussionen och tankar om en egentillverkad barnbok väcktes. 

Förskollärarens roll i förhållande till barnboken 

Barnboken används ofta i verksamheten, enligt deltagarna, och den används mer eller 
mindre genomtänkt med specifika mål i fokus. Deltagarna i de båda fokusgrupperna 
var överens om att det inte är boken i sig som speglar det normkritiska, utan det är 
pedagogernas förhållningssätt och medvetenhet i arbetet med boken som avgör vilken 
roll den får på förskolan. Förskollärarens förhållningssätt är något som ständigt 
återkommer i diskussionerna i de båda fokusgrupperna. Även föräldrar och andra 
vuxna i barns omgivning präglas av det förhållningssätt som råder och deltagarna 
menade att det är allas ansvar att visa barn hur vi ska förhålla oss till varandra.  
 

Jennie - Hos oss pratar vi sällan genus utan vi visar med vårt förhållningssätt 

vad genus är. Och då blir det ju naturligt i arbetet med barnboken också. Här är 

det så självklart och vi är några som har den nya förskollärarutbildningen och 

då får man med sig det där….det sitter liksom i ryggraden. Vi måste ha känslan 

och förhållningssättet och de rätta glasögonen på oss. 

 

Markus - Ja, vi visar med vårt förhållningssätt vad genus är och det finns ju 

även böcker som visar på olikheter och de är ju bra att använda. 

 

Annika - Ja, jag tror som du säger, att det finns bra barnböcker med genustänk, 

men så länge det inte finns hos oss så spelar det ingen roll hur bra boken är. Det 

handlar om känsla och förhållningssätt. Hur vi läser boken och vad vi gör med 

den är det viktiga. 

(Fokusgruppsamtal, Galaxen, 23/2 2016) 

 
Deltagarna diskuterade att i dagens utbildning är det ett “hett” ämne som gör att genus 
sitter i ryggmärgen, men att ämnet alltid måste komma upp till diskussion i arbetslaget 
på förskolan. – ”Hur ser det ut hos oss? - hur ser det ut i leken?” De diskuterade också 
om vikten av att lyfta ämnet lite då och då för annars, menar de, finns det risk att det 
kan gå tillbaka i “gamla” hjulspår.  Att ge barnen lika mycket talutrymme, lyssna på 
varandra och visa att jag ser dig, du är en människa, är viktigt för samtliga deltagare i 
hur man bemöter barnen och här är de vuxnas förhållningssätt viktigt. 

Betydelsen av genus i barnboken 

Under fokusgruppsintervjuerna framkom att det är inspirerande och spännande med de 
nya normkritiska barnböckerna men även att det inte är så viktigt att boken speglar 
genus. Deltagarna menade att det är hur barnboken används, vilka “glasögon” 
pedagogen har på sig, och att även en icke normkritisk bok kan vara ett bra 
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samtalsunderlag i barngruppen. Några deltagare ansåg att barnbokens innehåll ur ett 
genusperspektiv har förändrats de sista tio åren, till ett mer normkritiskt innehåll än 
tidigare. Men också att det alltid måste finnas en medveten tanke hos pedagogerna 
innan man kan använda barnboken i verksamheten i just syftet med genus. Boken är 
ett hjälpmedel men genus skapas inte i själva boken betonar några av deltagarna. De 
menar att genus är något som finns med hela tiden och om man inte är medveten om 
det som pedagog så hjälper det inte låna böcker och tro att man jobbat med genus.  
 

Annika - Jag tycker barnboken har förändrats, det är mycket genustänk i de 

flesta nya böcker. Flickor är inte bara stillsamma, de är arga och stampar i 

golvet också. Pojkar är mjuka. 

 

Jennie - Men ibland när jag läser en ej normkritisk bok, så ändrar jag 

personernas karaktärer under läsandet, den tuffa killen blir rädd och den 

försiktiga tjej blir tuff. Jag har lite svårt för böcker som “flippar” över. Den 

stora, starka supertjejen, machotjejer. Gärna ombytta roller men inte flippat.  

 

Markus - Jag kan uppleva att det är mest killar eller män som har huvudrollen i 

barnböcker så ibland när jag läser provocerar jag berättelsen, byter namn så att 

personerna byter kön! 

Annika - Jag tycker inte att man ska bara byta utan barnen ska få göra de vill, 

känna vad de vill, inte bara byta. Det är inte det genus handlar om. Men visst är 

det så att killar syns mest i böckerna. Iallafall de äldre böckerna. 

 

Markus - Allting hänger ju ihop. Vilka roller vi har på förskolan, bara för att 

man är kille eller tjej så är man ju inte på ett visst sätt. 

(Fokusgruppsamtal, Galaxen, 23/2 2016) 

 
Deltagarna i båda fokusgrupperna belyser vikten av att det är förskollärarna som med 
sitt förhållningssätt visar vad genus är och att det finns bra barnböcker med genustänk. 
De diskuterar vidare om vad som kan känneteckna en bra barnbok med perspektiv på 
genus. De menar att den ska bryta mot normen, vara normkritisk och spegla lika 
villkor. Att tänka genus kan vara en generationsfråga betonar Jennie på Galaxen. Hon 
menar att det beror på var i landet man bor och hur långt man hunnit och vilken 
kontakt som finns med de som är olika. Det kan också bero på, hävdar Markus, vilken 
utbildning pedagogerna har och hur “ny” utbildningen är. 
Vidare diskuterade Markus, Jennie och Annika om de normer som råder i böckerna. 
De menade att övervägande delen bestod av manliga huvudroller och att det i sin tur 
kan förmedla en bild till barnen av hur det “ska” vara. Även Lisa och Maria på Kotten 
diskuterade barnböckernas huvudroller och de kom fram till att de inte gjorde så stor 
sak av det utan bytte namn och roller på karaktärerna i boken vilket de upplevde 
fungerade bra.   
 
Gemensamt för de båda fokusgrupperna var att när man studerar eller läser en specifik 
bok som handlar om genus, lyfts frågan och det blir extra fokus på genus just då. Det 
är inget som talas om eller synliggörs varje dag. Samtliga deltagare ansåg att det är hur 

boken används i förskolan och vad man gör med den som är avgörande om det blir ur 
ett genusperspektiv. 
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Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att kopplas till relevant forskning och den 
valda teorin. Med hjälp av diskursteorin har vi synliggjort deltagarnas resonemang 
utifrån studiens syfte och frågeställningar. Enligt Börjesson & Palmblad (2007, ss. 12-
13) är det beroende på vilket socialt “klimat” som råder, hur resultatet utvecklas och 
hur deltagarnas åsikter och resonemang tillsammans blir möjligt för att därefter 
tematiseras i vår studie. Här kommer också våra egna slutsatser och reflektioner att tas 
upp utifrån resultatet. Vi har valt att dela upp resultatet utifrån de teman som framkom 
i analysen. Vidare kommer vi att föra en diskussion av den valda metoden och de 
didaktiska konsekvenserna. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion 

Förskollärares samt barns val av barnbok efter intresse och behov 

Deltagarna beskriver att de lånar böcker regelbundet från bokbussen och oftast 
tillsammans med barnen. I första hand är det förskollärarna som väljer barnböcker 
vilket Simonsson (2006, s. 73) beskriver kan bidra till att upplevelser och 
uppfattningar hos barnen gynnas eller begränsas. På Kottens förskola väljer 
förskollärarna böcker utifrån vad de upplever är barnens önskemål. Vi tolkar det som 
att förskollärarna på Kotten är medvetna om barns intresse och lånar böcker efter det 
vilket Simonsson (2006, s. 73) beskriver som, att när förskollärarna medvetet väljer ut 
litteratur finns goda chanser för barnen att reflektera runt de olika frågor som kommer 
upp i samband med läsningen. Lisa tycker det är viktigt med bilderna, att de är 
intressanta att samtala om och att det ger möjlighet att läsa mellan raderna när texten 
är för svår. Detta är något som Nikolajeva (2000, s. 27) betonar där hon menar att om 
text och bild är identiska skapas inget utrymme för den egna fantasin ska utvecklas. 
 
Deltagarna väljer oftast böcker utifrån barns intresse samt de behov som kan finnas på 
förskolan eller helt enkelt en bok, vilken som helst. Förskolans uppdrag innebär att 
barn ska erbjudas en mångfald av kulturella aktiviteter, som på olika sätt bidrar till att 
utveckla språket, men som även för våra traditioner och historia vidare till barnen. Här 
anser vi att barnboken har en betydande roll, genom att bidra till att barnen utvecklar 
sin förmåga att förstå och leva sig in i andra människors världar (Lpfö 98 rev. 2010). 
Genom att välja litteratur som belyser och förtydligar olika problemställningar kan 
barnen få möjlighet att som Kåreland (2001, s. 18) beskriver det, öppna dörren till en 
ny värld. I leken och i de estetiska lärprocesserna anser vi liksom Widerberg (2008, s. 
51) att barn kan ta tillvara bokens innehåll i leken utan att vara påverkad av givna 
normer. Detta var något som deltagarna på Galaxen diskuterade där de belyste barns 
möjligheter att relatera till sin egen verklighet och genom leken konkret använda de 
olika roller som boken speglar.  
 
I resultatet diskuterades hur de yngre barnen bearbetade barnbokens innehåll i leken. 
Detta var något som deltagarna inte upplevde hände så ofta bland de äldre barnen, men 
genom planerade aktiviteter utifrån barnbokens innehåll anser vi att detta kan bidra till 
utvecklande lärande hos barnen. I resultatet framkom det att deltagarna använde 
barnboken när de såg ett behov och Markus nämnde “argboken” som ett underlag i 
samtalet med barnen. Boksamtal enligt Chambers (2011, ss. 138-141) är något som 
med fördel kan användas i samband med ett behov av att skapa en djupare förståelse 
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och möjliggöra diskussioner om den berörda känslan. Utifrån resultatet upplevde vi att 
deltagarnas kunskap angående vikten av barns möjlighet att bearbeta barnbokens 
innehåll genom reflektion och samtal var stor. Dock kan vi uppleva detta 
problematiskt då deltagarna ansåg att de inte hade tillräckligt med tid till förberedelser 
och att det yttersta ansvaret för att dessa samtal vilar på förskollärarna (Lpfö 98 rev. 
2010).  
 
Barnens val av böcker påverkades enligt deltagarna mycket av bokens formgivning 
och bilderna och att de sällan valde böcker som speglar olikheter. Tsao (2008, s. 209) 
påpekar att forskning visar på att flickor väljer mer könsöverskridande böcker och 
pojkar mer stereotypa böcker vilket inte helt överensstämmer med hur deltagarna 
uppfattade barns val. Lisa och Maria på förskolan Kotten reflekterade över att 
pojkarna väljer böcker som är “killiga” vilket gör att flickorna mer sällan vill lyssna på 
en bok. De resonerade huruvida den vuxne ska styra dessa val om de anser att den 
äldre boken inte är lämplig att läsa och Lisa frågade sig vem det är som avgör vad som 
är ok eller inte. Vi tolkar det som att det kan vara svårt att avgöra vad som kan 
betraktas som gränsen för ”bra och mindre bra val” då barnen ska vara delaktiga i 
valen men den vuxne ska ”bestämma” om valet är bra nog.  
 
På förskolan Galaxen diskuterade deltagarna att de inte har behov av att låna böcker 
som visar på olikheter och att det är ett självklart och naturligt inslag i verksamheten 
utan att de vuxna behöver anstränga sig. För att kunna handla utifrån ett jämställt 
synsätt krävs kunskap och medvetenhet hos förskollärarna (Hedlin 2006, s. 60). Hon 
beskriver det som att trots att de flesta tror att de behandlar pojkar och flickor lika, att 
det är självklart och faller sig naturligt att göra det, blir det i själva verket tvärtom. 
Med detta synsätt anser vi i likhet med både Hedlin och Eidevald (2011) att om det 
finn en tro och en övertygelse om att verksamheten inte har ett behov av att synliggöra 
olikheter så ser verkligheten på förskolan ofta annorlunda ut. Eidevald (2011, s. 179) 
påpekar att det på förskolorna idag finns en tro på att verksamheten vilar på ett 
jämställt förhållningssätt, men att verkligheten oftast ser annorlunda ut. 

Barnbokens funktion att ge lugn och ro eller som ett pedagogiskt 

verktyg 

Deltagarna i studien beskriver hur barnboken används som pedagogiskt verktyg i 
verksamheten. Exempel på bokens användningsområden är att vara språkutvecklande, 
ge barnen nya erfarenheter, skapa förståelse och upptäcka likheter samt skillnader 
människor emellan. Något som också framkom vid fokusgruppstillfällena var att 
barnboken ofta används som ett ljuddämpande verktyg för att få barnen lugna. Brist på 
personal och stora barngrupper kan vara bidragande orsaker till att läsning används i 
syfte att lugna barngruppen enligt Kåreland (2015, s. 197), vilket även deltagarna i vår 
studie poängterade under fokusgruppsintervjuerna. I dessa situationer minskar synen 
på barnboken som ett pedagogiskt verktyg eftersom syftet är att få barnen lugna och 
inte att utveckla lärande hos dem.  

 

Vid de tillfällen där boken används som ett nedvarvningsverktyg eller i övergångar 
mellan olika aktiviteter, anser samtliga deltagare att de bara tar en bok, vilken som 
helst, i boksamlingen. Detta beskriver Simonsson (2006, s. 72) som en vanlig 
företeelse då hon tydliggör att förskollärarna sällan har tid att förbereda den typen av 
aktivitet och att det då blir en oreflekterad läsning. På Galaxen diskuterade deltagarna 
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att det idag finns många barn som inte får möta barnboken i hemmet på grund av den 
stress som kan finnas i dagens samhälle. Markus betonar också att barnen tillbringar 
mycket tid på förskolan och då blir det en mysig och lugn stund när man läser för 
barnen. När det gäller deltagarnas resonemang om barnboken som ett lugnande 
verktyg sätter vi det i relation till Granbergs (1996, ss. 41-45) resonemang angående 
detta. Vid dessa tillfällen ser författaren boken som ett icke-pedagogiskt verktyg som 
inte lockar till samtal eller aktiviteter. Då det inte framkom i resultatet om de ansåg att 
detta var en pedagogisk stund ställer vi oss frågande till om dessa val är genomtänkta 
och medvetna. En av deltagarna nämner att hon absolut vill läsa boken själv innan hon 
läser den för barnen och i nästa kommentar säger att tid är en bristvara och att hon bara 
tar en bok i hyllan. Detta är något som Simonsson (2006, s. 72) tar upp i sin 
avhandling där hon framhäver att läsningens kvalitet påverkas då det inte sker ett 
medvetet val av barnboken. Vi upplever, vilket även Simonsson påpekar, att det är just 
så det kan gå till i verksamheten. Här spelar tid en viktig roll då vi upplever att boken 
sällan prioriteras vid planering av verksamheten  

 
Barnbokens innehåll, anser deltagarna, har stor betydelse för barnens möjlighet att 
bearbeta händelser i sina liv. Betydelsen av realistiska vardagsbilder där barnen kan 
känna igen sig och händelser som är svåra att prata om, är situationer där barnboken 
kan användas som verktyg. Markus, Annika och Jennie på förskolan Galaxen ansåg att 
ett av de viktigaste kriterierna för hur barnen ska känna igen sig i barnboken är att den 
utspelar sig i en realistisk miljö samt att den belyser vardagssituationer. De använder 
sig ofta av barnboken för att ge barnen möjlighet att bearbeta händelser och som ett 
språkverktyg. Enligt Widerberg (2008, s. 28) ges barnen möjlighet genom 
bokläsningen, att bearbeta händelser i leken. Dock menar hon att det är av vikt att 
pedagogen läser boken på ett meningsfullt sätt och är medveten om vad som behöver 
bearbetas.  Detta var något som deltagarna betonade och vi tolkar det som att de var 
väl förtrogna med barnbokens funktion i detta sammanhang.  

Att göra en egen barnbok 

Deltagarna i studien diskuterade hur en bra barnbok skulle se ut om de själva gjorde en 
och de kom fram till att det bästa är en bok utan text eller en bok där barnen får vara 
med och konstruera berättelsen. Samtliga deltagare menade att det är bilderna som är 
betydelsefulla och som kan ge upphov till diskussioner i barngruppen samt att det 
skulle vara många och detaljerade bilder och lite eller ingen text alls. Texten menade 
de, styr bilderna och då skapar sig inte barnen egna tankar och funderingar. Bilderna i 
boken ska stimulera barns fantasi, gärna vara lite galna och boken ska inte vara för 
tjock. Det saknas relevant forskning om hur texten påverkar barn enligt Nikolajeva 
(2004, s. 170). Hon påpekar att barnets kreativitet påverkas positivt om det finns 
“luckor” i texten som barnen får fantisera om själva. Hon beskriver även att bokens 
kvalité bedöms utifrån möjligheten till egna fantasier. Detta var inte något som vi 
kunde se i studien, där deltagarna ansåg att de äldre böckerna inte har sämre litterär 
kvalitét, de kunde även se att barnen lika gärna lånade de äldre böckerna och att det i 
första hand var bokens formgivning som påverkade valet. Hellsing (1999, s. 28) 
beskriver det som att det inte i första hand är barnen som ska nå fram till boken utan 
boken som ska nå fram till barnen och målet.   
 
Barns delaktighet var också något som var viktigt med den egna boken. En av 
fokusgrupperna blev inspirerade av diskussionen och tankar om en egentillverkad 
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barnbok väcktes. “Tänk om vi kunde skriva en bok som hör ihop med vårt tema, och 
sen kunna få med barnen i det”. Detta lyfte Markus under fokusgruppsintervjun vilket 
Philips (2014, s. 98) beskriver där han menar att genom skapande aktivitet, exempelvis 
bokläsning, kan temat belysas ur olika synvinklar. Detta i sin tur bidrar till att barns 
lärande blir mer mångsidigt och att barnen får en större förståelse för det valda temat 
(Philips 2014, s. 98).  

Förskollärarens roll i förhållande till barnboken 

Deltagarna i studien ansåg att barnboken har förändrats de senaste åren, vilket de 
beskriver som att författarna har ett normkritiskt sätt att skriva i de flesta nya böcker 
idag.  Genom barnlitteraturen kan tidigare erfarenheter angående genus kopplas ihop 
med ny kunskap vilket Tsao (2008, s. 108) beskriver som att barnen ges möjlighet att 
identifiera sig med karaktärerna i litteraturen.  Deltagarna påpekar att författarna 
gestaltar flickor och pojkar på ett mer normkritiskt sätt än tidigare, där det är individen 
som beskrivs inte det biologiska könet.  
 
Att det inte är boken i sig som speglar det normkritiska var deltagarna överens om. De 
menade att det är pedagogers förhållningssätt och medvetenhet i arbetet med 
barnboken som avgör hur barn ser på den och vad det blir av den. Detta beskriver 
Brodin och Hylander (1997, s. 104) där de menar att grunden för allt arbete i förskolan 
är just pedagogers förhållningssätt som uppmuntrar till kommunikation med barnen. 
Också Svaleryd (2003, ss. 19-20) betonar vikten av förhållningssättet och belyser 
pedagogers omedvetna förväntningar som finns på flickor respektive pojkar där barnen 
känner och anpassar sig efter de krav på hur de ska vara enligt normen. Vi delar 
deltagarnas resonemang angående att det är med sitt förhållningssätt som man kan visa 
vad genus är och även vikten av att lyfta det till diskussion i arbetslaget men för att 
säkerställa förhållningssättet anser vi att det behövs mer än en diskussion i arbetslaget.  
 
För att kunna handla utifrån ett jämställt sätt krävs kunskap och medvetenhet hos 
förskollärarna (Hedlin 2006, s. 60). Författaren beskriver det som att de flesta tror att 
de behandlar pojkar och flickor lika, att det är självklart och faller sig naturligt att göra 
det, men i själva verket blir det tvärtom. Utifrån fokusgruppsintervjuerna tolkar vi det 
som att deltagarna ser sig själva som medvetna om sitt pedagogiska förhållningssätt ur 
ett genusperspektiv. Och i samma andetag diskuterar de om pojkböcker och 
flickböcker och att de väljer killiga eller tjejiga böcker. Om förskollärare gör och är 
som vanligt blir det inte jämställt och många är än idag omedvetna om att de förhåller 
sig olika till pojkar och flickor (Hedlin 2006, s. 59).  Deltagarna på Förskolan Galaxen 
diskuterade att genus är något som sitter i ryggmärgen, att i den nyare utbildningen är 
det ett “hett” ämne, men att det måste lyftas då och då till diskussion i arbetslaget. 
Genom att lyfta det till diskussion i arbetslaget kan man förhindra att det går tillbaka i 
gamla hjulspår. Detta betonar även Svaleryd (2003, ss. 44-46) som menar att genom 
reflektion blir förskollärare medvetna om sitt eget förhållningssätt och kan på så sätt 
motverka de traditionella könsmönster som omedvetet uppstår i arbetslaget.  
 
Vi delar deltagarnas tankar om att det är det pedagogiska förhållningssättet som är 
väsentligt i hur barnboken tolkas i förskolan ur ett genusperspektiv. Vi anser också att 
föräldrarna bör informeras och involveras i hur förskolan jobbar med manligt och 
kvinnligt. Dock har förskolan idag en central roll i detta arbete då barn tillbringar allt 
mer tid i förskolan och dess verksamhet. Vi instämmer med deltagarna i att det är “Hur 
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man läser en bok och vad man gör den till som är det viktiga” (Annika, förskolan 
Galaxen). 

Betydelse av genus i barnboken och barns identitetsskapande 

Barnbokens innehåll har inverkan på barn och hur de uppfattar sin omvärld enligt 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75, ss. 112-114). För att skapa 
en diskussion kring genus kan litteratur som bryter mot de traditionella könsrollerna 
samt litteratur som visar på den traditionella beskrivningen av manligt och kvinnlig 
erbjudas i förskolan. För majoriteten av deltagarna i fokusgrupperna var det 
oväsentligt hur bokens karaktärer förhöll sig utan de menade att det är hur samtalet 
runt boken blir som är betydelsefullt. SOU (2006:75, s. 114) betonar att genom att 
byta karaktärerna i boken samt förändra delar av den gör att boken kan bli mer 
jämställd och visa på olikheter. Även Palla (2011, s. 48) beskriver att det är 
betydelsefullt hur barn erbjuds olika normer och också hon betonar att vikten av det 
sätt som olikheter visas på. I resultatet framkom det att Markus på Galaxen och Lisa 
på Kotten var de av deltagarna som ibland bytte karaktärer samt kön, på barnbokens 
huvudrollsinnehavare medan övriga deltagare upplevde att det inte är bytet av kön som 
är det väsentliga. De betonade att det är det samtal som uppstår vid läsningen av 
barnboken samt bokens illustrationer som är det viktiga i hur barn uppfattar genus.  
 
Boken är ett hjälpmedel men genus skapas inte i själva boken betonar några av 
deltagarna. De menar att genus är något som finns med hela tiden och om man inte är 
medveten om det som pedagog så hjälper det inte att låna böcker och tro att man 
jobbar med genus. Gemensamt för de båda fokusgrupperna var att när man studerar 
eller läser en specifik bok som handlar om genus, lyfts frågan och det blir extra fokus 
på genus just då. De menar att det är inget som talas om eller synliggörs varje dag när 
de läser barnböcker. Detta ser vi som anmärkningsvärt då de också diskuterar att det 
”sitter i ryggmägen” och vi ställer oss frågan hur de egentligen upplever betydelsen för 
genus i barnboken. Eidevald (2011, s. 14) betonar att frustrationen blir stor när 
kunskapen om genus ökar och man ser hur svårt det är att ändra invanda mönster och 
förhållningssätt. Vi tolkar det som deltagarna ser sig själva som genusmedvetna och 
att det alltså inte behöver synliggöras med barnbokens hjälp. Samtliga deltagare ansåg 
att det är hur boken används i förskolan och vad man gör med den som är avgörande 
om det blir ur ett genusperspektiv.  

Slutsats 

I vår studie kan vi dra slutsatsen att barnboken som verktyg används mest vid 
nedvarvning av aktivitet och läsvila. Deltagarna ansåg dock att barnboken är ett bra 
verktyg i arbetet med barnen för att synliggöra och samtala om genus och att visa på 
olikheter men trots det så är det inget som sker i en planerad verksamhet utan mer 
spontant. De betonar också att barnboken förändrats och att den visar på mer 
normbrytande karaktärer än de äldre barnböckerna vilket de menar underlättar i arbetet 
med genus. En betydelsefull faktor i arbetet med barnboken är, enligt deltagarna, 
pedagogernas förhållningssätt och medvetenhet. Detta var något som samtliga 
deltagare återkom till under fokusgruppsintervjuerna. Tidsbrist är en annan faktor som 
de nämner som avgörande i hur barnboken används och att de önskade kunna läsa 
boken innan de läser den för barnen. 
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Metoddiskussion   
För att vara väl förberedda samt öka tillförlitligheten i vår studie genomförde vi en 
pilotstudie i form av fokusgruppsintervju med en likvärdig urvalsgrupp som i 
fokusgrupperna, detta för att uppmärksamma de problem som kan uppstå i en 
fokusgruppsintervju (Kihlström 2008, s. 231).  Pilotstudien genomfördes även för att 
undersöka om ämnet var tydligt och lämpligt att använda, om urvalsgruppen var 
relevant samt att vi fick träna på att transkribera och analysera materialet. Efter 
pilotstudien diskuterade vi hur det hade gått och vi beslutade oss för att omarbeta 
några av frågorna samt ta bort några som inte kändes relevanta för studien.            
 
Fokusgrupp som metod anser vi, vilket även Wibeck (2010, s. 54) betonar, är en bra 
metod för att studera deltagarnas uppfattningar om ett visst ämne och även hur 
deltagarna resonerar i grupp kring det ämne som diskuteras. Med fokusgrupp som 
metod har vi fått en inblick i om och hur förskollärarna beskriver sig arbetar med 
barnboken utifrån ett normkritiskt tänkande. Storleken på fokusgruppen kan variera 
beroende på vilket syfte som föranleder studien och till vilka den vänder sig. På 
förskolan består ett arbetslag vanligtvis av två till tre personer och av den anledningen 
valde vi fokusgrupperna i den storleken, vilket vi upplevde gav deltagarna tillräckligt 
med talutrymme. Vårt val av deltagare blev utifrån att deltagarna arbetar i arbetslag på 
respektive förskola, och därigenom har gemensamma erfarenheter av 
förskoleverksamhet. Vår upplevelse var att deltagarna var positivt inställda till att 
delge varandra sina erfarenheter oavsett annan bakgrund.  I vårt intresse förelåg just 
hur deltagarna i fokusgrupperna resonerade i grupp kring de frågeställningar som 
fanns och vår strävan var följaktligen inte att jämföra de olika fokusgrupperna med 
varandra.  

Placering av deltagarna skilde sig åt vid de olika fokusgruppstillfällena. Vid första 
tillfället satt deltagarna bredvid varandra och vid andra tillfället runt ett bord. Att ge 
deltagarna möjlighet till ögonkontakt under samtalen underlättar till kommunikation 
(Wibeck 2000, s. 49) vilket vi även kunde se i vårt resultat. Detta hade kunnat bli 
uppenbart för oss om vi gjort ännu en pilotstudie, med annan placering. I de två 
fokusgruppsintervjuerna som genomfördes upplevde vi att frågeställningarna var 
formulerade på ett sådant sätt att de gav upphov till innehållsrika diskussioner. 

Svårigheten med fokusgruppsintervju, upplevde vi, var att invänta deltagarnas åsikter 
och tankar, utan att inflika med egna erfarenheter och kommentarer. Detta är något 
som Wibeck (2000, s. 72) samt Kvale och Brinkman (2009, s. 166) beskriver där 
moderatorn har som uppgift att “ vänta ut” deltagarna om det blir pauser i samtalen, 
men även se till att deltagarna känner sig bekväma i dessa pauser. Frågeställningarna i 
vår studie upplevde vi inte var etiskt “känsliga”, vilket ibland kan vara fallet i 
fokusgruppsintervjuer (Wibeck 2000, s. 116). Vi upplevde att deltagarna kände sig 
avslappnade, trygga, samt att det varit lärorikt och kul att delta i 
fokusgruppsintervjuerna, vilket även varit vår ambition. Då deltagarnas åsikter inte var 
motstridiga, underlättade det moderatorns roll att upprätthålla ett respektfullt klimat i 
gruppen.    
 
Vi upplevde att fokusgruppsintervju var svårare att genomföra än förväntat utifrån att 
leda diskussionen i den riktning vi önskade.  och att vi därför kunde varit än mer 
förberedda. Vi hade exempelvis kunnat ha ytterligare en pilotstudie och också läst mer 
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litteratur angående fokusgrupp som metod. Vi hade även kunnat vara tydligare med de 
frågeformuleringar som var uppskrivna på ett ark under fokusgruppsintervjun för att 
förtydliga frågorna om genus för deltagarna. I vår studie upplevde vi att vi inte fick så 
stort fokus på genus som vi tänkt, och en eventuell förklaring till detta kan ha varit att 
deltagarna inte lägger så stor vikt vid just det i relation till barnböckerna. 
 

Didaktiska konsekvenser  
I resultatet kunde vi uppleva att förskollärarna läste böcker för barnen vid tider som 
innan maten, vid byte av aktivitet och vid läsvila. Vid dessa tillfällen blev deltagarnas 
val av barnbok oftast spontana eller som de uttryckte sig, ” tog en bok i farten” i syfte 
att underhålla barnen. Något som också framkom vid fokusgruppstillfällena var att 
barnboken ofta används för att få barnen att bli lugna och som ljuddämpare. Brist på 
personal, tid och stora barngrupper kan vara bidragande orsaker till att läsning används 
i syfte att lugna barngruppen enligt Kåreland (2015, s. 197) vilket även deltagarna i 
studien berörde. För att förskollärare ska kunna arbeta med barnboken på ett medvetet 
sätt anser vi att dessa stunder kan planeras i samband med annan planering, förslagsvis 
en gång per månad.  
 
På förskolan finns det en tro att verksamheten vilar på ett jämställt förhållningssätt, 
men verkligheten ser ofta annorlunda ut (Eidevald 2011, s. 179). Detta kan synliggöras 
på ett tydligt sätt genom att kritiskt granska kollegerna, genom bland annat att filma 
eller observera planerade aktiviteter och omsorgssituationer. För att få ett arbetslag ett 
gemensamt förhållningssätt till genus och barns identitetsskapande så menar vi att det 
kan fungera genom att alla i arbetslaget läser aktuell forskning och litteratur och ha 
återkommande diskussioner.  
 
En av de viktigaste uppgifterna i arbetet med genus på förskolan är att låta barnen 
utvecklas och utforska nya områden och roller i samspel med andra barn och vuxna 
och inte begränsa dem till de stereotypa rollerna. I vår studie ansåg sig deltagarna ha 
stor kunskap om genus, hur barnen skapar sin identitet, men även hur förskollärarnas 
förhållningsätt påverkar barnen. Vi upplevde att dessa tre begrepp var något som båda 
förskolorna arbetade med kontinuerligt, men enligt deltagarna inte specifikt med 
barnboken som verktyg. Däremot användes barnboken som ett verktyg för att bearbeta 
känslor, i det tematiska arbetet och utifrån barns intresse. Genom att använda 
barnboken som ett verktyg i arbetet med genus kan förskollärare ta mer hjälp av 
bibliotekarierna när de lånar böcker till förskolan.  
 
Det är viktigt att främja barns inflytande i valet av barnbok och dess funktion på 
förskolan. För att göra det kan förskollärare välja litteratur utifrån barns intresse och 
behov vilket de diskuterade i fokusgruppsintervjuerna. För att förskollärare medvetet 
ska kunna främja dessa val är det av betydelse att det finns avsatt tid för planering för 
arbetet med barnboken och att förskollärare prioriterar detta. Ett gemensamt 
förhållningssätt kring användandet av barnboken kan skapas genom att arbetslaget 
diskuterar och reflekterar systematiskt om de gemensamma mål som förskolan har, 
egna värderingar samt genusperspektivet i barnboken. Med regelbundna samtal ökar 
också tryggheten i yrkesrollen på förskolan.  



 

 33 

Fortsatt forskning  
Vi upplever att denna studie varit lärorik och spännande att genomföra och vi har fått 
en inblick i hur förskollärare resonerar i grupp, angående barnboken som ett verktyg i 
verksamheten. Att använda den kvalitativametoden self report, där förskollärarna får 
nedskrivna frågor att besvara enskilt, utan att bli påverkade av klimatet i gruppen anser 
vi kan vara ytterligare en forskningsmetod inom området. 
Det hade varit intressant att forska vidare inom studiens område och utveckla det 
genom att använda fokusgruppsintervjuer med barn för att höra hur barn ser på boken 
och dess karaktärer. Vi hade också kunnat få en bild av hur barn tänker i användandet 
av barnboken. 
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”Det mest lockande det är kanske ändå bilderböckerna, ty de dragas fram 

outtröttligt varje morgon och blir aldrig för gamla att se på, i synnerhet om 

någon tant placerar sig bland barnen och förevisar och berättar. Då kan man 

vara viss om, att där blir alltid en hel samling barn omkring den tanten.”  

 

Systrarna Moberg (Simonsson 2006, s.20).
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Bilaga 1 
 
Information till förskolechef och förskollärare 
 
Vi är två studenter, Anneli Frick och Mona Wernersson, från Högskolan i Borås/Campus 
Värnamo som studerar till förskollärare. Vi läser just nu utbildningens avslutande kurs där vi 
ska skriva vårt examensarbete. Studien handlar om Barnbokens roll utifrån ett 

genusperspektiv. Syftet med vår studie är att diskutera hur förskollärare arbetar med boken 
som ett verktyg i verksamheten. 
För att ta reda på hur förskollärare arbetar med barnboken har vi valt fokusgrupp som 
intervjumetod. Fokusgrupp inbegriper flera deltagare vid ett och samma tillfälle vilket kan 
liknas vid en gruppintervju. Datainsamlingen sker genom inspelade intervjuer i två 
fokusgrupper med 3-4 förskollärare från samma förskola. 
Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket betyder att ni när ni vill 
kan avbryta intervjun eftersom det är frivilligt att vara med. Efter sammanställning av 
intervjuerna kommer inspelningarna att raderas så att inget går att härleda till er. I rapporten 
kommer vi att ta med citat av det som framkommit under intervjun och förskolans namn och 
namnen på er deltagare kommer vara fingerade. Rapporten kommer finnas tillgänglig och 
publiceras digitalt. 
Skulle ni ha några funderingar och frågor är ni välkomna att kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Mona Wernersson och Anneli Frick 
 
xxxxxxxxxx@gmail.com      07x xxxx xxx 
 
xxxxxxxxxx@gmail.com         07x xxxx xxx 
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Bilaga 2 
 
Frågeguide 
 
Öppningsfrågor 
 
Information om de etiska principer som gäller. 
 
Presentation av deltagarna, moderator och bisittare: 
Alla berättar lite om sig själva (namn, ålder, utbildning, ålder i yrket m.m) 

 
Introduktionsfrågor 
 
Moderatorn presenterar studiens syfte, vad intervjun ska handla om samt ge tidsramarna 

 
Diskussionsfrågor/påståenden: 
Vad är viktigt för dig i ditt val av barnbok på förskolan? 
 
Genusmedveten vid val av barnboken i förskolan, ska det vara nödvändigt?? 
 
På vilket sätt används barnboken i förskolan (ur ett genusperspektiv)? 

Diskussionsfrågor: 
Vilken betydelse har barnboken i förskolan? 

Vad är det som kännetecknar bra barnlitteratur ur ett genusperspektiv? 
 
Förslag på följdfrågor är: 
Hur tänker/menar du med det? 
Kan du utveckla det vidare? 
 
Slutfråga: 
Efter att ha tagit del av era tankar och uppfattningar om barnboken i förskolan så undrar vi om 
det är något vi har missat eller är det något ni vill tillägga? 
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