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En kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer med nio 

förskollärare, utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Barnböcker används på de 

flesta förskolor, men kan vara ett oreflekterat område. Syftet med studien var att 

belysa hur förskollärare, som är verksamma i mångkulturella barngrupper, 

beskriver valet av barnböcker och hur de beskriver att det kommer till uttryck i 

verksamheten. Resultatet visar att förskollärarna väljer barnböcker utifrån 

kriterier för att få barnen intresserade av barnboken och för att använda den som 

en gemensam utgångspunkt för framför allt språkutveckling, men även för att 

utveckla barnens kunnande inom de olika områden som förskolans läroplan 

uttrycker. Förskollärarna använder övervägande barnböcker av genren 

berättelser, som representerar den svenska kulturen. Slutsatsen är att barnboken 

har en stor betydelse i förskollärarnas arbete, som en gemensam utgångspunkt 

för språkutveckling och läroplanens olika delar. Det behövs kompetensutveckling 

för att öka förskollärarnas medvetenhet om vad barnböcker kan förmedla. 

Dessutom behövs barnboksutbudet uppdateras i verksamheterna. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning      

 I Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 (Reviderad 2010) uttrycks:  

Den växande rörligheten över de nationella gränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, 
som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett 
bakgrund (Skolverket, 2010. s.4).  

Samhället idag är i ständig förändring, vilket ställer högre krav på förskollärares 
kompetens att kunna bemöta de förväntningar som finns på yrket. Under vår tid på 
förskollärarprogrammet har vi uppmärksammat att barnböcker kan vara ett 
oreflekterat område.  Ett exempel på det är när en av oss hittade en bok på förskolan 
som innehöll sagan ”Tio små negerpojkar”, skriven 1939. Det väckte många frågor och 
var startpunkten på en diskussion om hur en sådan saga kan förekomma idag på en 
förskola? Nikolajeva (2004) uttrycker att barnböcker förmedlar normer och att de 
behöver ses ur ett socialt- och historiskt perspektiv. Eftersom barnböcker är vanligt 
förekommande material på förskolan så är det väsentligt att fråga sig om förskollärare 
har den medvetenhet som krävs om vad barnböcker kan förmedla?  Diskussionerna 
fortsatte om vilka etniska normer och värderingar som förmedlas i barnböcker och hur 
dessa överensstämmer med det som uttrycks i förskolans värdegrund. Vi deltog i en 
föreläsning ”Barn, språk och normer” där Annelie Salminen redogjorde för språket och 
bildernas påverkan i barnböcker och ramsor. Hon förklarade betydelsen av att barn 
ska kunna identifiera sig i böcker för att kunna hitta sin identitet (Personlig 
kommunikation, A Salminen 6/11-2015). I det svenska samhället finns många olika 
etniciteter och kulturer representerade och därför besökte vi Stadsbiblioteket för att 
bilda oss en uppfattning om hur olika etniciteter och kulturer synliggörs i barnböcker. 
Upplevelsen var att det fanns fler barnböcker översatta till andra språk, men att många 
barnböcker inte synliggör en mångfald av etniciteter eller kulturer. På Skolverkets 
websida, (Skolverket, 2015) presenteras ett flertal interkulturella- och flerspråkiga 
barnböcker, där barnen i böckerna presenteras i mångkulturella miljöer. Det finns 
också språkböcker där det ena språket utgör ett stöd för det andra. Svensk bokhandel 
(2015) skriver att utbudet av barnböcker med mörkhyade karaktärer är få och att 
barnboksutvecklingen inte utvecklats i takt med samhällsutvecklingen. Våra 
diskussioner fortlöpte om hur förskollärare, verksamma i mångkulturella 
barngrupper, didaktiskt gör sina val av barnböcker. Dessa diskussioner utvecklades till 
syftet med studien. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor     

Syftet med studien är att belysa hur förskollärare, som är verksamma i mångkulturella 
barngrupper, beskriver valet av barnböcker och hur de beskriver att det kommer till 
uttryck i verksamheten. Studien utgår från följande forskningsfrågor 

 Hur beskriver förskollärare, som är verksamma i mångkulturella barngrupper, 

valet av barnböcker? 

 Hur beskriver förskollärare, som är verksamma i mångkulturella barngrupper, 

att de använder barnböcker i verksamheten?     
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1.2 Uppsatsens disposition     

I det andra kapitlet, bakgrund, definieras relevanta begrepp och studiens teoretiska 
perspektiv presenteras. Under litteraturbakgrund framställs inledningsvis hur 
databassökningen har skett och därefter presenteras artiklar, avhandlingar och övrig 
litteratur under rubrikerna: dagens förskola, en mångkulturell- och flerspråkig 
förskola och barnboken i förskolan.  

Det tredje kapitlet, metod, presenterar studiens datainsamlingsmetod som följs av en 
presentation av urvalet. Under rubriken genomförande beskrivs studiens 
tillvägagångssätt och hur databearbetningen har genomförts. Slutligen redogörs för 
hur etiska aspekter har beaktats.  

I resultat, det fjärde kapitlet, presenteras empiri under respektive forskningsfråga.  

I det femte kapitlet, analys, analyseras empirin genom det teoretiska perspektivet och 
i förhållande till tidigare forskning som presenterats. 

Det sjätte kapitlet, diskussion, inleds med resultatdiskussion där det analyserade 
resultatet problematiseras, vilket följs av metoddiskussion. Därefter presenteras 
studiens slutsatser, studiens relevans för förskolläraryrket och slutligen förslag till 
fortsatt forskning. 

 

2 Bakgrund   

Inledningsvis i bakgrund redovisas en begreppsdefinition av relevanta begrepp som 
används i texten. Därefter presenteras studiens teoretiska perspektiv. Slutligen 
presenteras en litteratur- och forskningsöversikt. 

2.1 Begreppsdefinition   

Här definieras relevanta begrepp för studien som används i texten för att ge läsaren en 
förståelse av vad vi menar när vi använder begreppen: mångkulturell barngrupp, 
flerspråkighet, etnicitet och barnbok. Övriga centrala begrepp behandlas och 
definieras i teori och litteraturöversikt. 

2.1.1 Mångkulturell barngrupp 

Lunneblad (2009) beskriver begreppet mångkulturell som att det innefattar många 
olika kulturer. Med mångkulturell barngrupp menar vi en barngrupp där det 
förekommer en mångfald av olika kulturer och etniciteter.       

2.1.2 Flerspråkighet 

Med flerspråkighet utgår vi i från individuell flerspråkighet, som Skolverket (2013) 
definierar som användning av fler än ett språk dagligen. Med användning menar vi att 
barnen förstår och- eller talar mer än ett språk.  
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2.1.3 Etnicitet       

Med etnicitet menar vi den känsla av tillhörighet och identifikation som en person har 
med en etnisk grupp (Lunneblad, 2009).  

2.1.4 Barnbok       

Med barnbok menar vi en bok som är skriven av vuxna för barn (Nikolajeva, 2004). 
Barnboken ses som en artefakt, ett hjälpmedel, som kan bidra till barnens utveckling 
(Strandberg, 2006). I begreppet barnbok inkluderar vi pekbok, bilderbok, 
barnfaktaböcker och elektroniska böcker.          

2.2 Teoretiskt perspektiv   

Studiens teoretiska utgångspunkt är den sociokulturella synen på att människan 
formas av den sociala- och kulturella kontext de befinner sig i, vilket i den här studien 
är förskolan. Inom den sociokulturella teorin beskriver Vygotskij den proximala 
utvecklingszonen där man lär i samspelet med någon som är huvudet högre. Vygotskij 
använde begreppet proximal utvecklingszon för att beskriva det tillstånd som barnet 
befinner sig i och där det är redo för det nästa potentiella steg som leder till utveckling 
(Säljö, 2012). För att barn ska förstå och göra världen begriplig, framhöll Vygotskij, att 
lärarens stöd är betydelsefullt (Säljö, 2012). Han menade att en avgörande del i 
lärarens kompetens är att kunna anpassa situationen utifrån barnens proximala 
utvecklingszon (Säljö, 2012). 

Säljö (2012) beskriver Vygotskijs sociokulturella teorier där språket har stor betydelse 
för människans uppfattningar om världen och där förståelse och värderingar uppstår i 
det sociala samspelet. Med ett sociokulturellt perspektiv blir det möjligt för oss att se 
förskollärarnas roll i barnens proximala utvecklingszon i och med det ansvar som 
förskollärare har enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010). Vygotskij beskrev 
skolan som en miljö där barnet har möjlighet att få möta erfarenheter utanför sina egna 
(Säljö, 2012). Säljö (2000) refererar till Vygotskij som beskriver att barnen därmed är 
utlämnade till skolan och till de som arbetar där och till deras kompetens.  Vygotskij 
framhöll därför att läraren har en betydelsefull roll i och med att det påverkar barnet 
hur läraren organiserar för barnens lärande och vilka kunskaper som därmed bli 
möjliga för barnet att delta i (ibid).  

Vygotskij menade att människan använder kulturella redskap i sin mediering av 
kunskap och för att förstå sin omvärld.  Mediering innebär att människan förstår 
världen på omvägar med hjälp av kulturella redskap så som språket, men även med 
fysiska redskap (Säljö, 2012). De fysiska redskapen, som är skapade av människan 
benämnde Vygotskij som artefakter. Exempel på olika artefakter är böcker, pennor, 
papper, bilder och informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Han menade 
att artefakter, som hjälpmedel, påverkar barnens förståelse och kan bidra till att stödja 
och utmana barnet i deras proximala utvecklingszon (Strandberg, 2006). I förskolan 
ser vi att barnboken kan ses som en artefakt, som förskollärare använder för barnens 
tillägnande av kunskap.  Barnboken kan också bidra till barnens förståelse av sig själva 
och sin omvärld, vilket kan påverka skapandet av identiteten (Kåreland, 2009). 
Vygotskij menade att människan är kreativ i att skapa nya sätt att kommunicera och 
att uttrycka sig och att den digitala tekniken innebär möjligheter att mediera kunskap 
på flera sätt (Säljö, 2012). 
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Ur ett sociokulturellt perspektiv ses förskollärarna därmed i en maktposition i och med 
att det får betydelse för barnen vilken artefakt, barnbok, förskollärarna erbjuder 
barnen att mediera kunskap igenom, eftersom det kan påverka hur barnen får 
möjlighet att förstå världen och sig själva. Ett sociokulturellt perspektiv gör det därmed 
möjligt för oss att belysa hur förskollärare, som är verksamma i mångkulturella 
barngrupper, beskriver valet av barnböcker och hur de beskriver att det kommer till 
uttryck i verksamheten.  

2.3 Litteratur och forskningsöversikt    

Inledningsvis i litteratur och forskningsöversikten beskrivs hur databassökningen 
utförts. Därefter presenteras artiklar, avhandlingar och övrig litteratur, med relevans 
för vår studie, under rubrikerna: dagens förskola, en mångkulturell- och flerspråkig 
förskola och barnboken i förskolan.   

2.3.1 Databassökning 

För att hitta relevanta artiklar, avhandlingar och övrig litteratur gjordes sökningar i 
databaserna ERIC (EBESCOhost) och SwePub och LIBRIS.  

I sökning i databasen ERIC (EBESCOhost) begränsades sökningen till att endast visa 
de artiklar som är “peer reviewed” och som publicerats från och med år 2005. Sökorden 
Preschool teacher AND attitudes AND “childrens literature” gav oss sju träffar varav 
två var intressanta för vår studie. Sökorden Preschool teacher AND multicultural AND 
“childrens literature” gavs fyra träffar varav två med relevans för studien. Sökorden 
intercultural AND book* genererade 44 träffar varav en träffar var intressanta för oss. 
Sökorden picture book* AND ethnicity gav nio träffar varav 1 var intressant för studien. 

På databasen SwePub angavs sökorden mångkulturell AND förskol*. Resultatet blev 
tolv träffar varav en av de intressanta fanns tillgänglig för oss. En sökning gjordes även 
med sökorden flerspråkig* AND förskol* vilket gav 28 träffar varav tre intressanta för 
studien. Andra sökvägar har varit databasen LIBRIS samt övrig relevant litteratur.  

2.3.2 Dagens förskola 

Martin Korpi (2006) beskriver hur förskolan och samhället har förändrats. Hon menar 
att synen på barn och vad barn behöver, har speglats av samhället och samhällets 
behov. Beroende på hur det ser ut i samhället, så har detta påverkat förskollärarnas 
uppdrag. Det svenska samhället idag rymmer en mångfald av kulturer och etniciteter 
där förskolan blir en multikulturell mötesplats (Skolverket, 2010). I dagens samhälle 
har barnen rättigheter och alla barns lika värde och rättigheter framhävs av UNICEF 
Sverige (2009) i Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter (1989). 
I konventionens andra artikel uttrycks: 

Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 
rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess 
föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 
åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i 
övrigt. […]Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 
vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro 
(UNICEF Sverige, 2009, s. 14).  
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Det framhävs tydligt att ingen får diskrimineras på de grunderna, vilket även är 
framskrivet i förskolans läroplan (Skolverket, 2010).  

I dagens förskola har förskollärarna ett övergripande ansvar för verksamheten 
(Skolverket, 2010). Det förändrade samhället och det utökade ansvaret ställer krav på 
förskollärarnas kompetens. Förskolans personal möter flera barn dagligen från olika 
kulturer och som talar olika språk. På uppdrag av regeringen har Skolverket utformat 
ett stödmaterial Flera språk i förskolan- teori och praktik där Skolverket (2013) syftar 
till att hjälpa förskolor att få mer kunskap om barns flerspråkighet och ge redskap för 
dess språkutveckling. Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) presenterar i 
sin artikel hur förskollärare beskriver sin inställning, kommunikation och interaktion 
med barnen utifrån de mål som uttrycks i förskolans läroplan. Studien är gjord med ett 
interaktionistiskt perspektiv, som innebär ett synsätt där individ och miljö ömsesidigt 
påverkas av varandra. Studien visar att förskollärarkompetensen idag skapas och 
påverkas av värderingar och ideologier på olika systemnivåer. Dessa föreställningar 
ligger sedan till grund för hur förskollärarna skapar förutsättningar i verksamheten för 
barnens lärande. Resultatet i studien visar även att förskollärarna uttryckte tre 
dimensioner som betydelsefulla i förskollärarkompetensen: didaktisk-, interaktions-, 
relationell- och transaktionell kompetens, som tillsammans påverkar varandra och 
bildade en helhet.     

2.3.3 En mångkulturell- och flerspråkig förskola 

Lunneblad (2009) förklarar begreppen mångkulturell och interkulturell som ofta 
används parallellt och utan en tydlig förklaring. Han förklarar att mångkulturell kan 
ses som en kvantitet och att interkulturell kan ses som en handling. En mångkulturell 
förskola förklarar Lunneblad som en förskola som ligger i ”invandrar-täta” områden 
och där en stor del av barnen betraktas som invandrare. Författaren menar att 
mångkulturell ”undervisning” ofta är till för ”de andra” och att detta kan anses som ett 
bristperspektiv där man pekar ut invandrare som offer. Lunneblad förklarar att ett 
medvetet- och interkulturellt förhållningsätt däremot kan synliggöra fördomar och 
diskriminering. Lunneblad beskriver att tidigare forskning om den mångkulturella 
förskolan visar att pedagoger undviker att prata om olika skillnader mellan barnen i 
syftet att behandla barnen lika. Pedagogerna framhåller den svenska kulturen eftersom 
det är den enda gemensamma nämnaren och för att få verksamheten att fungera 
behöver alla förstå det svenska språket och kulturen. Författaren beskriver också att 
barnen fostras in i denna kultur och de andra kulturerna förvisas till en 
undanskymdhet. Lunneblad uttrycker att ett interkulturellt förhållningssätt tvärtom 
ska bygga på tolerans, respekt, ömsesidighet och jämlikhet. Lunneblad förklarar att det 
är svårt för pedagoger att företräda mångfalden och att det alltid är någon som 
framställs som ”den andre” i och med att någon annans identitet eller perspektiv lyfts 
fram.  

I en avhandling presenterar Skans (2011) sin undersökning om den flerspråkiga 
förskolans didaktik. Han har undersökt och analyserat hur pedagoger i en flerspråkig 
förskola didaktiskt arbetar med det interkulturella uppdraget, hur de uttrycker att de 
vill arbeta och hur de verkligen arbetar. Resultatet av intervjuerna och observationerna 
visar att pedagogerna arbetar så som de uttrycker att de vill arbeta. Barnens 
språkutveckling är det som framkommer som det viktigaste innehållet i arbetet på 
förskolan. Pedagogerna, som är flerspråkiga, arbetar med språkutveckling genom att 
arbeta med alla barnens språk i samling och vid sagoläsning. Pedagogerna i studien 
uttryckte sagans betydelse för barnens språkutveckling. Med hjälp av eget material gör 
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de sagan mer konkret. Som stöd för barnens kommunikation använder pedagogerna 
barnens modersmål, foton och annat konkret material. Föräldrarna uppmuntras att 
tala på modersmålet tillsammans med barnen och att läsa böcker för dem. Skans 
menar att genom att alla barns språk används och synliggörs ökar det barnens 
tillhörighet i gruppen, vilket minskar klyftorna mellan de som kan- och inte kan det 
svenska språket.  I studien framkom att alla barns språk räknades och precis som Skans 
själv uttrycker är det en skillnad mot det som framkommer i den studie som Lunneblad 
(2009) gjort där svenska språket var normspråk. Skans (2011) uttrycker att det dock 
blir en kvalitativ skillnad för de barn-, som inte har möjlighet att få modersmålsstöd, i 
och med att pedagogerna inte behärskade alla barnens modersmål.  

Ett annat perspektiv på området har Kultti (2012) bidragit med. I sin avhandling, 
redogör Kultti för att förskolan är en plats där många rutiner och återkommande 
mönster speglar innehållet under en dag. Studien är utförd på yngre barn och syftar till 
att analysera vilka villkor verksamheterna erbjuder för barnens språk och 
kommunikationsutveckling.  Kultti presenterar att vid till exempel sångsamling, lek-, 
mat- och sagostund fungerar det svenska språket som ett norm- och kommunikations 
språk. Kultti menar att strukturen av upprepade aktiviteter är viktig för barns 
möjlighet till en god språkutveckling. I studien stöttas barnen av pedagogerna i de olika 
aktiviteterna bland annat genom att barnen uppmuntras att prata direkt med 
varandra. Pedagogerna tar tillvara på barnens intressen och genom stöttningen bidrar 
de även till att utveckla barnens begreppsdefinition. Det framkommer att ett syfte med 
att genomföra gruppaktiviteter är även att skapa en gemenskap. Bokläsning genomförs 
planerat i mindre grupp med ett språkfokus, men även i helgrupp som 
övergångsaktivitet. Kultti menar att det är viktigt för barns språkutveckling att de 
erbjuds artefakter som möjliggör deltagande, kommunikation och lek.  

Björk-Willén (2006) beskriver i sin avhandling sina tre delstudier där syftet var att i en 
flerspråkig kontext studera barns deltagande och sociala samspel. Studien är utförd på 
två förskolor i Sverige och i Australien, dock till mesta delen i Sverige. Förskolorna är 
flerspråkiga och lärarna i studien uppmuntrar barnen till att prata på flera språk. 
Datainsamling genomfördes med hjälp av filminspelningar. Björk- Willén förklarar att 
det handlar om att få ingå i det sociala samspelet eftersom det är en förutsättning för 
barnens lärande. Resultatet av studien visar att barnens flerspråkighet blir en 
”multimodal” resurs som används för deltagande både i lek och i organiserad 
verksamhet. Resultatet visar även att de rutiner som finns i förskolan fungerar som 
vägledning för barnens deltagande. Barnen gör ett språkval i dessa situationer. I styrda 
aktiviteter är det dock svenskan i Sverige och engelskan i Australien som gäller och 
dessa båda språk blir då till normspråk. 

Ladberg (2003) framhäver att för flerspråkiga barns språkutveckling är det 
betydelsefullt att de tillåts utveckla alla sina språk. Hon menar att ett starkt första språk 
bidrar till att barnen kan lära sig fler språk lättare. Hon menar därför att det är viktigt 
att barnen erbjuds att få utveckla sitt modersmål. Ladberg beskriver att flerspråkiga 
barn behöver få möjlighet att utveckla sina olika språk parallellt. Hon skriver att när 
barn lär sig ett språk behövs både upprepning och variation. Detta för att orden 
behöver både befästas och varieras för att kunna få en utökad förståelse för dem. 
Ladberg beskriver att känslan är den viktigaste drivkraften för att kunna lära sig ett 
språk. Hon menar att man behöver känna ett engagemang. Ladberg beskriver ett 
språkbefrämjande arbetssätt där sagan kan utgöra en grund. Hon förklarar att språket 
utgör ett stöd för tänkandet och att utan språk är det svårt att tänka. Hon beskriver att 
det är viktigt att när barn ska lyssna på sagor att de förstår vad som berättas för att de 
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ska finna det intressant och vilja lyssna. Hon beskriver att det är gynnsamt att läsa för 
barnen i mindre grupp och för barn som är på samma nivå. Hon menar att med konkret 
material, så som med flanomaterial, kan sagan förtydligas. Ladberg beskriver att ett 
sagotema kan användas för att arbeta med förskolans läroplan på ett mångsidigt sätt 
där sagan återkommer i många olika uttrycksformer. Ladberg ger exempel på 
sagoteman, som hon tagit del av, som behandlat Bockarna Bruse och Guldlock och de 
tre björnarna.        

2.3.4 Barnboken i förskolan 

Kåreland (2009) beskriver att barnboken inte kan ses som neutral utan alltid som 
bunden till tid, miljö eller kultur. Kåreland förklarar att det är av vikt i dagens 
mångkulturella samhälle att barnen både får ta del av den egna- och av andras kulturer.  
Författaren beskriver att vad som har setts som barnlitteratur har förändrats under 
tider som gått, men att barnboken historiskt alltid har haft en pedagogisk koppling. I 
och med att barnboken skrivits av vuxna för barn kan det ses som att vuxna utövar sin 
makt på barnet. Genom att titta på de normer som förekommer i barnboken kan det 
bli tydligt hur man ser på barnet och dess plats i samhället, men även den sociala 
samhällsutvecklingen med olika slags familje-bildningar. Idag är böckerna mer 
anpassade till de behov som läsaren har och finns tillgängliga för alla samhällsklasser. 
Kåreland beskriver att sagan tidigare har berättats muntligt och att under 1800-talet 
ökade andelen böcker som gavs ut. Det var då moraliserande berättelser där 
undertonen var att barnen skulle uppföra sig. Genom att läsa om väluppfostrade barn 
trodde man att barnen skulle utvecklas åt det hållet. Under 1900-talet kunde det 
förekomma rasistiska inslag där kulturer framhävdes schablonartat. Detta kan 
fortfarande förekomma idag. Det kan även förekomma utanförskap och främlingskap 
som teman. Kåreland berättar att barnboken hade sitt genombrott i Sverige 1945.  I 
bilderböcker, förklarar Kåreland, att både bild och text används för att stödja varandra 
i berättandet. Idag, förklarar Kåreland, att läsandet har utvecklats och att läsandet 
därmed sker på ytterligare ställen så som till exempel på teve eller internet. Kåreland 
menar att den ökade rörligheten i världen har bidragit till att Sverige nu är ett 
mångkulturellt land. I barnböcker beskriver hon att det kan förekomma kulturell 
osynlighet, det vill säga att andra kulturer än den dominanta inte synliggörs. Kåreland 
menar att det inte är lätt för lärare att välja litteratur att läsa för barnen.  Hon förklarar 
också att med hjälp av litteratur kan barn förstå sig själva och sin omvärld, vilket bidrar 
till att skapa identiteten. Författaren frågar sig dock vilken slags identitet som lärarna 
vill bidra till att skapa? Den svenska? Kåreland förklarar att de erfarenheter som 
barnen gör av hur de upplever kulturella olikheter lägger en grund för hur de sedan ser 
på oliktänkande senare i livet. Hon menar att barnboken även kan göra barnen mer 
vidsynta.  

En narratologisk analys kan, som Nikolajeva (2004) förklarar, bidra till att ge en större 
förståelse för hur litteraturen kan påverka den som läser den. Nikolajeva redogör för 
olika begrepp som är användbara vid en narratologisk analys och att den kan bidra till 
att synliggöra vilka normer och värderingar som förmedlas. Hon förklarar att 
barnlitteraturen behöver ses i ett socialt- och historiskt perspektiv och att vad som är 
en bra barnbok alltid beror på perspektivet: för vem. Nikolajeva hävdar att författarna 
har makt i och med att de skapar litteratur för barnen, som i det här fallet kan ses som 
maktlösa.  

På området har många studier gjorts internationellt. I en artikel redogör Yoon, 
Simpson och Haag (2010) för sin studie, genomförd i USA, där de har undersökt vilken 
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ideologi som kan förekomma i mångkulturella bilderböcker. Med hjälp av en 
bibliotekarie gjordes ett slumpmässigt urval av tolv böcker som alla tillhörde den 
mångkulturella samlingen. Yoon m.fl. redogör för att två teman kunde urskiljas. Värdet 
av att huvudpersonen assimilerade till den nya kulturen och att den nya kulturen 
framhävdes som rik på möjligheter. Författarna menar att genom att böcker analyseras 
utifrån sociala- och politiska perspektiv, kan det synliggöras om böckerna verkligen 
främjar en kulturell mångfald. I de analyserade böckerna kunde olika kulturer 
samverka tillsammans, men slutligen dominerade den nya kulturen. Författarna ger 
förslag på olika kriterier att granska vid användande av mångkulturell barnlitteratur. 
Vilken ideologi framhävs? Representeras alla människor? Med hjälp av kritiska frågor, 
menar författarna att man kan få barnen att reflektera över ideologierna och hur det 
skulle kunna vara om det beskrevs omvänt. 

Cotton och Daly (2014) redogör för sin studie i en artikel. I Nya Zeeland har de 
undersökt en bilderbokssamling och hur den påverkar läsaren. I resultatet 
framkommer det att böckerna visar en mångfald och ger många möjligheter till att 
visuellt undersöka likheter och skillnader i och mellan kulturer. Cotton och Daly 
beskriver att betydelsen av igenkänning i böcker ofta har diskuterats. Författarna 
menar att böckerna med sitt innehåll kan skapa en interkulturell medvetenhet hos 
läsaren. Projektet skapades för att hjälpa barn i Nya Zeeland att kunna återspegla ett 
mångkulturellt samhälle i bilderböcker. Författarna beskriver att visuella bilder kan 
uttrycka saker som är svåra att säga i ord och de kan hjälpa barn att förstå och upptäcka 
likheter samt uppskatta skillnader i andra kulturer. Böckerna ger läsaren möjlighet att 
både höra och se artefakter som öppnar upp för diskussion och en ökad förståelse. 
Författarnas förhoppning med projektet är att fler ska bli inspirerade i hela värden och 
skapa egna boksamlingar som kan läsas av barn över hela världen.  

I inledningen i sin artikel beskriver Hawkins (2014) att förskoleåren är mycket viktiga 
i formandet av barnens kulturella- och etniska uppfattningar för att skapa positiva 
attityder till kulturell mångfald i samhället. Artikeln är baserad på hennes 
doktorsavhandling utifrån de framgångsfulla strategier som lyfts fram i USA:s och 
Storbritanniens användande av barnlitteratur. I studien, som är genomförd i 
Australien, deltog två förskolor där förskolechef, förskollärare och barnskötare sågs 
som medforskare. Studien visar på att lärarna använder många olika strategier för att 
främja arbetet med att medvetandegöra barnen om social rättvisa. En slutsats som 
studien visar är att arbetet med sagostunder är framgångsrikt och att dessa främjar 
barnens medvetenhet genom att lärarna i studien använder litteratur som kan skapa 
diskussion. I diskussionerna uppmuntrar lärarna barnen till att sätta ord på sina egna 
tankar och känslor samt att de får tillfälle att reflektera över detta.  

Forskning visar även att det kan vara svårt för verksamma att välja ut litteratur. 
Brinson (2012) har undersökt vad lärare, för yngre åldrar, har för kunskap om 
mångkulturell barnlitteratur och presenterar undersökningen i en artikel. Brinson 
redogör för två kategorier av böcker; spegelböcker och fönsterböcker. I spegelböcker 
menar hon att barn ges en möjlighet att utöka sin förståelse av sin egen kultur. I 
fönsterböcker kan barnen däremot få ta del av andra kulturer. Resultatet visar att det 
finns behov av kompetensutveckling för att alla barn ska kunna få identifiera sig själva 
och det liv de lever, i böckerna. I undersökningen, där 113 förskolepedagoger deltog, 
fick deltagarna i uppgift att identifiera två barnböcker som representerade de fem olika 
kulturella grupperna som var utvalda för undersökningen. Endast några fler än hälften 
av deltagarna kunde identifiera två böcker som representerade en av de fem kulturella 
grupperna. 
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Ytterligare forskning har genomförts som berör valet av barnböcker. Pentimonti, 
Zucker och Justice (2011) redogör i en artikel för sin studie där de undersökt vilken typ 
av texter som barn får ta del av i högläsningssituationer i förskolan. Resultatet visar att 
förskollärarna oftast läste böcker av genren berättelser, vilket de tolkar som att det kan 
bero på att syftet med sagostunden skulle kunna vara att den ska vara underhållande. 
I studien har tretton förskollärare, med varierande utbildningsbakgrund, deltagit i ett 
läsprogram. Förskollärarna har fått skriva loggbok där de redogjort för de texter som 
de, utöver läsprogrammet, läst för barnen. Studien har utförts i USA och barnen i 
studien har alla gått på en offentligt finansierad förskola där barnen var från familjer 
med låg inkomst och blandade kulturer. Författarna beskriver att tidigare forskning 
visat att det är gynnsamt för barnen att få ta del av olika slags genrer på böcker för att 
bland annat kunna utveckla en rik ordförståelse och de menar att det kan få 
konsekvenser att barnen får ta del av få faktaböcker. Ett samband som framkom i deras 
resultat var att de lärare som läste flest böcker hade längre erfarenhet av läraryrket, 
men att det var få texter som var mångkulturella, vilket författarna menar behöver 
undersökas ytterligare. 

I Sverige har Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) undersökt hur skönlitteratur 
används i förskolan. Under en veckas tid har 40 förskollärarstudenter observerat 
förskolor från varierande socioekonomiska områden på olika orter i Sverige. Resultatet 
visar att teori och praktik inte överensstämmer. De beskriver att informanterna är 
medvetna om att läsning av skönlitteratur för barn är betydelsefullt för barns 
utveckling, men ändå lästes det bara ett fåtal gånger under perioden som observerades. 
Damber m.fl. förklarar att barn som tidigt kommer i kontakt med textmiljöer utvecklar 
strategier både för sin läsning och språkutveckling. Författarna menar att läsaktiviteter 
i förskolan är mycket betydelsefulla på många sätt. Läsaktiviteter är extra viktiga för 
barn som inte kommer i kontakt med läsning hemma eller för barn med annan kultur 
och modersmål. Författarna menar att högläsning som sker på ett didaktiskt medvetet 
sätt bidrar till barns utveckling av ordförståelse och det vidgar deras förståelse och 
referensram, men det kräver också att pedagogen för samtal med barnen om- och kring 
läsningen.  Damber m.fl. förklarar att alla barn behöver känna sig medräknade i den 
lärandegemenskapen och då blir det extra viktigt att pedagogen har kunskap om 
hemkultur och språklig bakgrund för att kunna stötta på bästa sätt. Författarna menar 
också att det är viktigt att det finns tillgång till ett stort urval av många olika slags 
böcker på förskolan. 

I en artikel beskriver Lee, Lee, Han och Schickedanz (2011) om barns tidiga berättande 
i Korea och USA. Resultatet visar att barns berättande skiljer sig mellan de olika 
kulturerna. Barnen från Korea har svårare att berätta fiktiva berättelser. De 
återberättar oftast en saga som de hört, medan barnen i USA har lättare att berätta 
fiktiva berättelser med sin egen fantasi. En förklaring till detta menar författarna är att 
lärarna läser olika slags böcker för barnen. I Korea läser lärarna faktaböcker för barnen 
för att de tror att barnen är mer intresserade av fakta och att de på så sätt lättare kan 
associera den litteraturen till sin omvärld. De amerikanska förskollärarna läser 
skönlitterära böcker för barnen, vilket gör att barnen uppmuntras till ett berättande 
och kan utveckla det mer. Författarna menar att en balans mellan fack- och 
skönlitteratur skulle vara bra för att utveckla barns berättande på olika sätt.  

Sammanfattningsvis visar redovisade studier att barnboken i sig och användandet av 
den är ett debatterat område och att urvalet av barnböcker kan vara svårt att göra.    
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3 Metod 

Inledningsvis redogörs för val- och användning av datainsamlingsmetod. Därefter 
presenteras urvalet för studien. Sedan redogörs för genomförandet av 
datainsamlingen, databearbetningsmetod och förhållningssätt till de etiska 
forskningsprinciperna.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

I studien valdes datainsamlingsmetoden kvalitativa intervjuer, som Bryman (2011) 
redogör för är lämpligt när vi efterfrågar beskrivande och utförliga svar på våra 
forskningsfrågor. Ett annat val var semistrukturerade intervjuer eftersom det då ges 
möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna få förskollärarna att utveckla sina svar. De 
personer som medverkar i studien väljer vi även att benämna som informanter, vilket 
Tivenius (2015) benämner personer som kan bidra med information. Bryman (2011) 
förklarar att semistrukturerade intervjuer innebär att utgå från en frågeguide där den 
används som stöd för att få ta del av det som informanterna berättar, men att det inte 
har någon betydelse i vilken ordning som frågorna ställs. Vid formuleringen av 
frågorna i intervjuguiden utgick vi från forskningsfrågorna. Stukát (2011) framhäver 
att det är betydelsefullt att frågorna formuleras så att de kan bidra till att ge svar på 
forskningsfrågorna. Därför formulerades intervjufrågorna för att ta reda på:  

 Hur beskriver förskollärare, som är verksamma i mångkulturella barngrupper, 
valet av barnböcker?  

 Hur beskriver förskollärare, som är verksamma i mångkulturella barngrupper, 
att de använder barnböcker i verksamheten?  

När frågor formulerades till intervjuguiden hade vi i åtanke det som Bryman (2011) 
förklarar om att olika sätt att ställa frågor påverkar svaren. I intervjuguiden (se bilaga 
1) formulerades öppna frågor eftersom vi efterfrågade så utförliga och nyanserade svar 
som möjligt. Ett exempel på en fråga från intervjuguiden: Utifrån vilka kriterier gör 
ni ert val? Vid formuleringen av intervjuguiden formulerade vi bakgrundsfrågor, för 
att som Bryman (2011) förklarar, få information om informanten och för att kunna 
förstå svaren ur ett sammanhang.  

3.2 Urval 

I studiens urval ingår 9 förskollärare som är verksamma i mångkulturella barngrupper 
från fyra olika kommunala förskolor i en och samma kommun. Med förskollärare avses 
verksamma inom förskolan med förskollärarexamen eller annan likvärdig 
högskoleutbildning såsom validerade förskollärare, fritidspedagog och lärare för yngre 
åldrar. Information söktes på den valda kommunens webbplats om förskolor som har 
mångkulturella barngrupper för att hitta urvalet. Därmed kan urvalet ses som målstyrt, 
utifrån det som Bryman (2011) beskriver som ett urval med specifika urvalskriterier. 
Utifrån den informationen kontaktades förskolechefer som tillfrågades om kontakt fick 
tas med förskollärare på respektive förskolor för att tillfråga dem om medverkan i 
studien.  
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Tabell 1. Översikt informanter, verksamma år, barngruppens barnantal 
samt ålder på barnen. 

Förskollärare Verksamma 
år 

Barngruppens 
barnantal 

Ålder på 
barnen 

Anna 19, 5 45 3-4 

Bodil 24,5 42 5 

Cecilia 27 42 5 

Doris 9 36 2-3 

Ebba 15 18 2-3 

Fia 40 20 4 

Gisela 5 39 1-3 

Hedvig 25 20 2-5 

Ida 10 25 3-5 

       

I tabellen presenteras förskollärarna med fiktiva namn, vilka är; Anna, Bodil, Cecilia, 
Doris, Ebba, Fia, Gisela, Hedvig och Ida. Förskollärarnas antal verksamma år är mellan 
5-40 år. Barnantalet i barngrupperna varierar mellan 18-45 barn där barnens ålder är 
mellan 1-5 år. 

3.3 Genomförande 

Som hjälp för att underlätta och effektivisera vårt arbete har vi valt att göra och 
använda oss av en Promemoria (PM) och en tidsplanering, eftersom ett tidsschema kan 
bidra till att skapa struktur och göra studien överblickbar så som Bryman (2011) 
förklarar. Arbetet med att formulera PM hjälpte oss att avgränsa studien, formulera 
syfte och frågeställningar. 

Den första kontakten togs med de olika förskolecheferna via telefon och mail där vi 
presenterade oss, vår anledning till kontakt och studiens syfte. Missivbrevet bifogades 
via mail. Totalt tillfrågades fyra förskolechefer varav alla gav sitt godkännande för oss 
att kontakta förskollärare på respektive förskolor och tillfråga dem om medverkan i 
studien. Totalt efterfrågades tio informanter för att, vid eventuella bortfall, ändå få 
tillräckligt med material att arbeta med. Förskolecheferna namngav nio förskollärare 
som de ansåg skulle kunna bidra med det som efterfrågades i och med studiens syfte. 
Informanterna kontaktades via telefon och mail där även missivbrevet bifogades, som 
innehöll ytterligare information om studien så som dess syfte och hur de 
forskningsetiska principerna beaktas. Samtidigt informerades informanterna om att 
intervjuerna skulle genomföras enskilt och om att ljudupptagning skulle ske. 
Informanterna uppmuntrades till att under intervjuerna ta med och visa några 
barnböcker som de använder sig av i verksamheten. Samtliga nio tillfrågade 
informanter deltog i studien. Intervjuerna skedde enskilt och i olika arbetsrum för att 
informanterna skulle kunna berätta ostört. Bryman (2011) redogör för att det har 
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betydelse för undersökningens kvalitet att miljön säkerställs vid intervjuer. 
Intervjuerna genomfördes individuellt varav fyra- respektive fem intervjuer var, 
eftersom antalet är udda. Intervjuguiden gav oss stöd och bidrog till att vi som 
intervjuare var mer samspelta och frågade på ett liknande sätt. Bryman (2011) menar 
att detta bidrar till att öka likvärdigheten och därmed ger en ökad validitet i 
undersökningen. Intervjuerna spelades in och det bidrog till att vi kunde fokusera på 
det som informanten delade med sig av utan att behöva skriva ned svaren samtidigt. 
Bryman (2011) menar att genom att spela in intervjun finns möjlighet att ta del av 
svaren precis så som de formulerades, vilket han menar bidrar till en mer kvalitativ 
intervju. Genom inspelningarna kunde vi båda ta del av alla intervjuer och höra alla 
nyanser i informanternas sätt att uttrycka sig, som är svåra att återge vid 
transkribering. Intervjuerna transkriberades utifrån förbestämda kriterier, så som att 
bakgrundsinformationen sammanfattades och att undersökningsfrågornas svar 
återgavs ordagrant. Transkriberingen utfördes av båda studenter varav fyra- respektive 
fem var. 

Vi har tagit stöd i Tivenius (2015) redogörande för hur bearbetning av empiri bör 
hanteras och kategoriseras utifrån valt teoretiskt perspektiv.  För att sortera och 
analysera insamlad data har vi, som tidigare nämnts, använt oss av ett sociokulturellt 
perspektiv där förskollärare har en betydelsefull roll för barns proximala 
utvecklingszon och där barnboken kan ses som en artefakt för medierande av kunskap. 
Ett sociokulturellt perspektiv har, som tidigare antytts, gjort det möjligt för oss att 
sortera insamlade data utifrån hur förskollärarna beskriver valet av barnböcker och 
hur de beskriver att de kommer till uttryck i verksamheten. Transkriberingarna 
infogades i en av spalterna i ett två-spaltsdokument. I den tomma spalten 
kommenterades vilka kriterier som informanterna angav som betydelsefulla för deras 
val, vem som väljer böcker och vart och hur det går till. Det kommenterades också om 
när och hur informanterna beskrev att barnböcker används, varför de används samt 
de exempel som de gav på barnböcker. Det kommenterades också likheter och 
skillnader i informanternas beskrivningar. Resultatet sammanställdes och presenteras 
på ett beskrivande sätt under respektive forskningsfråga och nedom rubrikerna: 
Kriterier för förskollärarnas val, vart och hur görs valen av barnböcker till förskolan, 
barnboksläsning vid olika tillfällen, barnboken används på flera språk, barnboken 
används för ett värdegrundsarbete och barnboken används tematiskt. Därefter 
tolkades och analyserades resultatet i förhållande till studiens centrala begrepp, 
teoretiskt perspektiv och tidigare forskning, vilket presenteras i analyskapitlet under 
respektive forskningsfråga med tillhörande underrubriker. Därefter skapades 
resultatdiskussionen genom att diskutera det analyserade materialet i förhållande till 
studiens syfte och forskningsfrågor samt problematiserades gentemot studiens 
teoretiska perspektiv och den litteratur som tidigare presenterats. Ur diskussionen 
utmynnade studiens slutsatser, relevans för förskolläraryrket och förslag till fortsatt 
forskning.      

3.4 Etiska aspekter 

I den här studien har vi tagit del av och förhåller oss till de forskningsetiska principer 
som Vetenskapsrådet (2011) redogör för. Hänsyn har tagits till informationskravet 
genom att informanterna informerades om studiens syfte. Informanterna tillfrågades 
om de ville delta i studien och informerades om att de kunde avbryta sin medverkan 
utan förklaring när de ville och därmed har även samtyckeskravet beaktats. 
Informanterna informerades även om att deras medverkan kommer att vara i enlighet 
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med konfidentialitetskravet, som innebär att deras uppgifter behandlas anonymt och 
att deras identiteter inte kommer att röjas i studien. Informanterna informerades om 
att det insamlade materialet används till den här uppsatsen som kommer att publiceras 
i DiVA och därmed har nyttjandekravet tagits hänsyn till.       

 

4 Resultat 

De nio förskollärarna benämns med fiktiva namn och i den löpande texten nedan 
nämns barnboken som boken, för en enklare läsning. För tydlighetens skull används 
barnboken i rubrikerna.  Under respektive forskningsfråga presenteras den sorterade 
empirin. 

4.1 Hur beskriver förskollärare, som är verksamma i 
mångkulturella barngrupper, valet av barnböcker? 

Här presenteras de kriterier som förskollärarna beskriver är av betydelse i deras val av 
böcker. Det presenteras också hur förskollärarna beskriver vart och hur valen av böcker 
görs till förskolan. 

4.1.1 Kriterier för förskollärarnas val 

Barnboken ska innehålla lagom med text  

Några av förskollärarna beskriver att de använder sig av hela spannet av böcker, allt 
från pekböcker till kapitelböcker, för att det ska vara lagom med text. 

Vi har barn inne hos oss som läser kapitelböcker redan och tycker att de andra böckerna är för 
barnsliga. Det måste vara både sådana böcker och sådana som är väldigt lätta. Det blir hela 
spannet (Anna).  

Övriga förskollärare beskriver att deras kriterium i valet av bok är att texten ska vara 
kort och med enkla meningar. 

 […] jag tycker att jag får med mig barnen mer om texten är enklare och kortare. Det kan ju vara 
pekböcker fast barnen är så stora, så att även de barn med annan bakgrund som inte har språket 
kan hänga med (Cecilia).  

Men lite lagom svåra böcker för barnen så att de att de orkar och vill sitta kvar (Ebba). 

Vi måste välja väldigt enkla och konkreta böcker eftersom även om våra femåringar förstår mycket 
på sitt språk så gör de inte det på det svenska språket (Hedvig). 

Som alla nio informanterna berättar, är ett kriterium när de väljer böcker att texten 
ska vara lagom lång för den barngrupp som de har, vilket kan variera. 

Barnbokens bilder har betydelse 

Förskollärarna beskriver bildernas betydelse i bokvalen och att diskussionerna av 
bilderna kan leda till att barnen utvecklar sitt språk och kan få tillgång till fler begrepp. 

Vi tittar i böckerna så att det finns mycket bilder så att det finns mycket att prata om. […] Vi tittar 
alltid hur böckerna ser ut inuti. De ska vara lockande (Anna). 
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Några förskollärare beskriver att de föredrar enkla bilder eftersom de beskriver att de 
upplever att det blir tydligare för barnen då, vilket gör det lättare för dem att kunna 
diskutera kring samma sak. Bodil uttrycker att hon föredrar mer detaljerade bilder att 
diskutera utifrån eftersom att det då finns mer att diskutera kring. 

Jag personligen tycker om böcker med mycket detaljerade bilder. Jag älskar Pettsson och Findus 
till exempel. 

Som samtliga informanter beskriver, är ett betydelsefullt kriterium när de väljer 
böcker, att bilderna ska innehålla möjligheter för diskussion. 

Barnboken ska innehålla känslor 

Flertalet informanter nämner att ett kriterium för valet av böcker är att boken ska 
innehålla olika slags känslotillstånd eller kunna bidra till att diskutera kring- och om 
känslor. De berättar att när boken tilltalar barnens känslor så kan barnens intresse 
fångas och öppna upp för diskussion, vilket de förklarar leder till en förståelse hos 
barnen.  

Vi utgår från känslor för det är ett universellt språk […]och där kan vi fånga upp dem jättebra  
(Hedvig). 

 Den ska innefatta väldigt mycket känslor.[…] de slår ju varandra och då förstår barnen där och 
då att det är fel (Ebba). 

Flertalet av informanterna uttrycker i sina svar att när böckerna innehåller känslor så 
skapas möjligheter till att diskutera normer och värden. De ger exempel på Tio 
kompisböcker som möjliggör diskussioner med barnen. 

Barnboken ska innehålla igenkänningsfaktorer 

Samtliga förskollärare förklarar att de använder olika igenkänningsfaktorer för att öka 
barnens intresse för boken. Fia uttrycker: 

Men det kan jag säga att jag försöker välja en bok där det finns en igenkänningsfaktor för barnen. 
Så att de kan knyta an till boken. 

Informanterna nämner att det kan vara förskolans vardagliga situationer som barnen 
kan känna igen sig i. Busiga bebben på pottan är en titel som nämns eftersom den 
innefattar pottan, som är en igenkänningsfaktor som förekommer i barnens liv. 

 Den här åldern är ju pottan en del av livet med att lära sig att bli av med blöjan och så där (Doris). 

Olle klär på sig är en annan titel som nämns på grund av att den innefattar påklädnad 
som också är en vardaglig igenkänningsfaktor. 

Nu handlar det om påklädnad eftersom det är det vi håller på med på vintern (Cecilia). 

Några informanter beskriver att Alfons innehåller igenkänningsfaktorer för barnen i 
och med att barnen kan identifiera sig med honom eftersom barnen bor i liknande 
höghusområden- och att de befinner sig i en liknande ålder som honom.  

Alfons är en skatt! För våra barn är han det. För området han rör sig i liknar ju vårt område![…] 
De fastnade också mycket för fotbollsplanen i Alfons, eftersom vi spelar fotboll (Hedvig). 

En av förskollärarna uttrycker att hon har i åtanke när hon väljer böcker att det ska 
belysa en mångfald av olika igenkänningsfaktorer. 
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Det handlar om olika familjebildningar, barn med handikapp eller många färgade barn. Det 
försöker jag tänka på för jag har alltid brunnit för det (Ebba). 

En annan förskollärare uttrycker att hon gärna vill få in fler böcker med flera kulturer.  

Det är svårt för vi vill gärna få in böcker med fler kulturer (Bodil). 

Som samtliga förskollärare beskriver, är ett kriterium de utgår ifrån när de väljer 
böcker, att de ska innehålla igenkänningsfaktorer för barnen. 

Barnboken ska finnas på flera språk 

Majoriteten av förskollärarna beskriver att ett kriterium för dem i deras bokval är att 
boken ska finnas tillgänglig på fler språk än på svenska så att föräldrarna kan läsa 
samma bok hemma. Fia uttrycker: 

Ja, det jag skulle säga först är en svensk barnbok som finns översatt på många språk för då får 
föräldrarna möjlighet att läsa den hemma på sitt språk. 

Informanterna berättar att de läser på olika språk för att barnen ska få höra sagor på 
både sitt modersmål och på svenska. De förklarar att de själva tyvärr inte behärskar 
barnens olika språk. 

Nu har jag inte förmånen att kunna något annat språk (Gisela). 

Men att de med hjälp av tekniska verktyg kan arbeta med barnens olika språk i 
”tvillingböcker”, som de använder som ett begrepp för de böcker som barnen kan få ta 
del av på bägge språk. Förskollärarna uttrycker att utbudet av böcker inom det här 
kriteriet är väldigt begränsat. Bockarna Bruse, Guldlock och de tre björnarna, Pino 
och Alfons är titlar som de nämner finns som tvillingböcker.  

Barnboken ska gå att arbeta med på flera sätt 

Majoriteten av informanterna beskriver att de vill arbeta med boken på ett varierat 
sätt.  

[…] att det är berättelser som ger mycket olika input. Att det är mycket matte och språk och 
värdegrund.[…] Ja, fler delar av läroplanen egentligen (Doris). 

De beskriver också att de vill att det ska gå att arbeta med konkret material till boken. 

Ja, precis. Vi använder mycket konkret material när vi läser. Inte alltid vid den spontana 
läsningen, men när vi jobbar specifikt med en bok försöker vi lägga till material. Det är lättare att 
fånga dem med flanosagor eller konkret material (Ida). 

I beskrivningarna nämns exempel på varierande sätt så som att det till exempel ska gå 
att sjunga till boken. Några av förskollärarna berättar att de väljer böcker med 
tillhörande sånger. Flertalet förskollärare beskriver att de vill att boken ska kunna gå 
att arbeta tematiskt med. Bodil uttrycker:  

Vi jobbar med sagoprojekt […] Förra året arbetade vi med Rödluvan. Vi gick djupt in på både 
språk, matte och teknik. Det var mycket berättande, berättande och berättande. […] Vi byggde 
upp mormors hus i skogen. […]Då dramatiserade barnen Rödluvan i skogen. 

Som majoriteten av informanterna uttrycker i sina svar, är ett kriterium att de vill att 
det ska gå att arbeta med boken på flera olika sätt 



 16 

4.1.2 Vart och hur görs valen av barnböcker till förskolan 

Ungefär hälften av förskollärarna berättar att de lånar böcker på biblioteket medan 
övriga förskollärare berättar att de lånar sina böcker via bokbussen. Gemensamt för 
alla är att det är ett få antal barn som medföljer vid boklånen. På biblioteket och 
bokbussen görs val av både förskollärarna och de medföljande barnen.   

[…]ganska ofta är barnen med till biblioteket och bara väljer själv för att de ska få den här känslan 
av att titta på en bok och välja en bok. Det är lite skillnad på ålder också.  De yngre barnen tittar 
nog mest på omslaget och tänker att den här ser rolig ut. Men med de äldre barnen så försöker vi 
fråga hur kan man veta vad den här boken handlar om? (Gisela) 

Vi försöker i möjligaste mån, och det menar jag verkligen, att tillmötes gå barnens behov av boken. 
Men sen kan det vara någon bok de tycker är jättefin men som är skriven på något annat språk 
som vi inte kan läsa […]I det långa loppet är det vi vuxna som bestämmer i alla fall, det tror jag 
(Fia). 

Förskollärarna uttalar att det är svårt att hinna titta igenom de böcker som de lånar. 
De som lånar via bokbuss uttrycker att utbudet är begränsat och att tiden är ett hinder 
i och med att de behöver välja böcker fort. 

Vi byter böcker då, eller försöker. Det är inte helt lätt att hinna med. Men vi har faktiskt diskuterat 
detta. Vi har varit väldigt dåliga på att välja böcker (Bodil). 

När vi frågar vad barnen väljer för böcker så berättar de att barnen oftast väljer att låna 
faktaböcker så som böcker om dinosaurier, andra djur eller om fordon.   

De väljer gärna faktaböcker. Till exempel dinosaurier är väldigt populärt och insekter (Anna). 

De tycker mycket om djur och maskiner (Ebba).  

Flertalet informanter nämner även olika kommunala läsprojekt som har påverkat 
deras tidigare val av böcker. De berättar att de då har fått välja mellan olika 
förbestämda böcker. Några av förskollärarna berättar att de utöver boklån även 
prioriterar att köpa in böcker till verksamheten. De nämner Babblarna och Penpal-
böcker som de tidigare har köpt in. De berättar samtidigt att böckerna är dyra. En 
förskollärare uttrycker att de inte köper böcker till verksamheten eftersom de kan låna 
böcker och de prioriterar istället att köpa in andra saker till verksamheten.  

På frågan om det finns avsatt tid för att diskutera böcker tillsammans i arbetslaget 
svarar Anna: 

Vi lägger det i vår reflektionstid, det tillhör vårt språkmål. 

Cecilia uttrycker: 

Tid finns det ju alltid. Det är ju bara vad som prioriteras. 

Bodil svarar:  

Nej, det blir spontant. Vi har inte haft bokprat på diskussionen. Det skulle vi ju behöva ha! Det 
kan jag nog ta upp! 

Förskollärarna uttrycker sig olika angående om det finns avsatt tid för dem att 
diskutera böcker tillsammans med sina kollegor.  
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4.2 Hur beskriver förskollärare, verksamma i mångkulturella 
barngrupper, att de använder barnböcker i verksamheten?    

Här presenteras förskollärarnas beskrivningar av hur de använder barnböcker i 
verksamheten under rubrikerna: Barnboksläsning vid olika tillfällen, barnboken 
används på flera språk, barnboken används för värdegrundsarbete och barnboken 
används tematiskt. 

4.2.1 Barnboksläsning vid olika tillfällen 

Förskollärarna beskriver att de använder böcker vid planerade- och spontana tillfällen. 
En förskollärare beskriver att läsningen för tillfället sker sporadiskt. Samtliga 
förskollärares beskrivningar är att den läsning som sker planerat sker i mindre grupp. 
Samtliga förskollärare uttrycker att de har språkfokus i sitt arbete och att de läser 
böcker för barnen för att utveckla deras språk.  Gisela säger: 

Men språket är ju så centralt i läroplanen så att för mig skulle det vara konstigt om vi inte använde 
böcker för att nå läroplansmålen. 

Ebba vill även förtydliga att de arbetar med språkutveckling på ytterligare sätt och 
uttrycker: 

Nu är det ju bokläsning du pratar om, men jag anser att det är så mycket annat som ger 
språkstimulans än böcker. […] Det jag ville säga var att utöver det här så lär sig barnen mycket 
språk hela dagarna. 

Förskollärarna beskriver att vid bokläsningen läser de texten och diskuterar kring den 
och bilderna. De uppmuntrar barnen till att benämna begrepp som uppkommer i 
böckerna samt till att återberätta och reflektera över olika händelser i böckerna.  

Jag vill jättegärna att de ska återberätta det jag har läst. Det är då det landar hos dem, tänker jag. 
[…]det är viktigt att de kan återberätta så att andra förstår. För det är en trygghetskänsla att man 
kan göra sig förstådd, tänker jag. 

Ett annat syfte som förskollärarna uttrycker att de har i den planerade läsningen är att 
utveckla barnens kunnande inom olika områden.  

[…] vi pedagoger väljer och vi har en tanke med det vi väljer. Utifrån det vi tycker att barnen 
behöver. 

Förskollärarna beskriver att i den spontana läsningen så är det barnens val av böcker 
som läses.  Samtidigt så beskriver flera förskollärare att barnens val är begränsade i 
och med att böckerna tidigare valts ut av förskollärarna. Hedvig uttrycker: 

Det är oftast barnen som väljer av de böcker som vi har valt ut. 

Bodil berättar att de prioriterar den spontana läsningen, vilket innebär att om något 
barn efterfrågar att få en bok läst för sig så ska detta prioriteras.  

Ett annat syfte som framkommer med bokläsningen är att den ska bidra till att skapa 
en lugn och mysig stund för att barnen ska känna trygghet.         

4.2.2 Barnboken används på flera språk 

 Av våra intervjuer framgår det att förskollärarna använder böcker på barnens 
modersmål i verksamheten för att stimulera barnens språkutveckling. Förskollärarna 
berättar att barnen pratar många olika språk i verksamheten och att de själva tyvärr 
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inte har förmånen att kunna barnens alla språk. De beskriver olika tillvägagångssätt 
för att tillgodose läsning på olika språk. Exempelvis så tas hjälp från kollegor som talar 
andra språk, bland annat arabiska, för att läsa för barnen.  

Gisela berättar att hon fått det förklarat för sig, av både föräldrar och arabisktalande 
kollegor, att språket i de översatta böckerna är svårbegripligt.  

De är skrivna på någon slags, som de uttrycker det som, skolarabiska. Det är inte den arabiska 
som vi pratar med våra barn. Den är skriven på något slags språk som vi inte ens använder. 

Hon fortsätter att berätta att hennes kollega som läser för barnen på arabiska därför 
får göra om och förenkla språket i böckerna. 

Ett ytterligare tillvägagångssätt för att barnen ska kunna få ta del av böcker på sitt 
modersmål är att de gör egna översättningar. En förskollärare berättar att en 
arabisktalande kollega har översatt Alfons genom att filma Alfonsboken och berätta 
sagan på arabiska. 

Några av förskollärarna beskriver att websidorna Utbildningsradion och Youtube 
också kommer till användning för att barnen ska kunna få höra böcker på sitt 
modersmål. Här nämns böcker som Alfons och Pino.  

Ett annat tillvägagångssätt som flera av förskollärarna berättar att de använder är 
Penpal, som är en penna som kan läsa upp böcker på olika språk. Böckerna har 
etiketter som ”preppas” det vill säga laddas med olika språk. Förskollärarna förklarar 
att med pennan medföljde två böcker som var anpassade för barn i förskoleålder, 
Bockarna Bruse och Guldlock och de tre björnarna. Med hjälp av Penpal läser 
förskollärarna i mindre konstellationer för barn med lika modersmål. Förskollärarna 
beskriver att barnen uppskattar att få höra böcker på ”sitt språk”. Anna uttrycker: 

Barnen blir jätteglada och bara lyser när de hör att pennan pratar deras språk. Pennan pratar mitt 
språk! 

I förskollärarnas beskrivningar framkommer att de anser att utbudet av färdig-
preppade böcker till Penpal är begränsat. De berättar att de därför preparerar andra 
böcker med barnens språk så att de kan läsa dem också med Penpal, men att det är 
tidskrävande.     

4.2.3 Barnboken används för värdegrundsarbete 

Samtliga förskollärare beskriver att de arbetar med barnböcker för att kunna diskutera 
kring hur man är mot varandra. De berättar att boken kan utgöra ett bra 
diskussionsunderlag för att samtala och reflektera kring vad som är ”rätt och fel”. Titlar 
som fler förskollärare nämner är: Tilda med is och sol, Tio kompisböckerna och 
Guldlock de tre björnarna. Doris beskriver att till Guldlock och de tre björnarna kan 
man ställa frågor som får barnen att reflektera. 

Får man ha sönder andras saker och äta deras mat? 

Förskollärarna beskriver att de läser böcker som innefattar olika dilemman, som 
framkommer i titlarna som ovan nämnts. De berättar att barnen får diskutera och 
reflektera över dessa. De berättar också att de kan återkoppla till böckerna vid barnens 
egna konfliktsituationer. 

Då kan vi hänvisa tillbaka till böckerna. Kommer du ihåg vad vi läste? (Ebba). 
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 Förskollärarna menar att det kan bidra till att skapa strategier och förståelse hos 
barnen. 

4.2.4 Barnboken används tematiskt 

Flertalet av förskollärarna beskriver att de använder boken tematiskt i verksamheten. 
Förskollärarna beskriver att de använder boken för att skapa en gemensam erfarenhet 
som de kan arbeta vidare med och samtala kring. De ger exempel på böcker som de 
anser möjliggör ett tematiskt arbetssätt utifrån förskolans läroplan. Guldlock och de 
tre björnarna, Bockarna Bruse, Alfons och Babblarna är böcker som flera av 
förskollärarna nämner som goda exempel. De beskriver att barnen har så olika 
erfarenheter med sig hemifrån och att de genom boken får en gemensam erfarenhet.  

Det är något de har erfarenhet av. Något som jag känner igen och som du känner igen och då kan 
vi prata om det tillsammans och då uppkommer det samtal. Det är något som blir gemensamt för 
hela gruppen! (Gisela) 

Förskollärarna beskriver att de arbetar med boken på flera olika sätt så som att de 
använder konkret material för att förstärka orden i sagan så att det blir mer förståeligt 
för barnen. De använder även flanobilder för att konkretisera sagan. Flera förskollärare 
berättar att de också använder sånger som är anknutna till boken för att barnen ska få 
ta till sig på ett ytterligare sätt. Andra arbetssätt som nämns är att de ser på film-, 
lyssnar på musik-, och spelar spel som har anknytning till vald bok. Bodil berättar att 
Rödluvan utgör grunden för deras tematiska arbete och att de arbetar kring sagan på 
olika sätt såsom att de till exempel dramatiserar sagan och att de bygger mormors hus 
i skogen. Två informanter förklarar att de arbetar med Babblarböckerna och att de 
arbetar med en bok i taget. De beskriver att de använder sig av Babblarna och det 
tillhörande materialet för att det möjliggör att arbeta med läroplanens olika mål. 

Så vi jobbar både med språket, naturvetenskap och matematik utifrån de här böckerna. 

Ungefär hälften av förskollärarna beskriver att de vill utveckla en ökad medvetenhet 
om användningen av boken i det tematiska arbetssättet.  
 

5 Analys 

Här analyseras studiens resultat utifrån syfte och frågeställningar i förhållande till det 
teoretiska perspektivet och tidigare forskning. 

5.1 Hur beskriver förskollärare, som är verksamma i 
mångkulturella barngrupper, valet av barnböcker?      

Inledningsvis presenteras analys av förskollärarnas beskrivningar av vad som är 
betydelsefulla kriterier för dem i valet av barnböcker. Därefter presenteras analys av 
hur förskollärarnas val av barnböcker går till. I texten benämns barnbok som både bok 
och barnbok.  

5.1.1 Kriterier för förskollärarnas val       

Utifrån förskollärarnas beskrivningar om valet av böcker till verksamheten går det att 
urskilja olika kriterier som påverkar deras val. Samtliga förskollärare har tankar om 



 20 

vad de vill att böckerna ska innehålla.  Att förskollärarna uttrycker tankar om vad de 
ser som olika betydelsefulla egenskaper för böckerna kan ur ett sociokulturellt 
perspektiv spegla vad de tänker att boken, som artefakt, ska bidra med för att skapa 
barnens proximala utvecklingszon (Säljö, 2000). Resultatet kan tolkas som att 
barnboken ska innehålla olika känslotillstånd, igenkänningsfaktorer, innehålla lagom 
med text och ha bilder som lockar barnens intresse för att de vill att barnen ska 
intressera sig för barnboken. Damber m.fl. (2013) menar att läsaktiviteter är särskilt 
viktiga för flerspråkiga barn, vilket kan förklara att förskollärarna har ett stort fokus på 
att locka barnen till att vara intresserade av barnboken. Att förskollärarna utrycker att 
bilderna har betydelse för att kunna skapa diskussioner, relaterar vi till Kåreland 
(2009) som skriver att bild och text utgör ett stöd för varandra. Detta kan med en 
sociokulturell tolkning förstås som att förskollärarna ser bildernas kommunikativa 
funktion som betydelsefull för möjlighet till diskussion och språkutveckling (Säljö, 
2012). Skans (2011) studie visar också att förskollärare i den flerspråkiga förskolan ser 
sagan som betydelsefull för barns språkutveckling. Att barnboken används i ett 
pedagogiskt syfte kan förklaras med det som Kåreland (2009) beskriver med att 
barnboken alltid har haft en pedagogisk koppling.  

Utifrån informanternas utsagor om att ett kriterium för dem är att boken ska innehålla 
olika slags känslotillstånd för att intressera och fånga barnen och öppna upp för 
diskussion, kan styrkas av Ladberg (2003) som menar att när känslorna tilltalar 
barnen så blir de engagerade och på så sätt kan de ta till sig boken. 

Utifrån förskollärarnas utsagor om att de vill att boken ska bidra till samtal och 
diskussioner om värdegrund och andra områden kan tolkas som att förskollärarna ser 
möjligheter med att boken, som artefakt, som gör det möjligt för dem att arbeta med 
många delar ur förskolans läroplan för att barnen ska kunna mediera kunskap inom 
olika områden (Säljö, 2000).  Att flertalet förskollärare väljer böcker utifrån att de 
innefattar möjligheter till att diskutera normer och värden kan förklaras med att 
arbetet med värdegrunden är en grundläggande del i och med förskollärarnas uppdrag, 
som uttrycks i förskolans läroplan (Skolverket, 2010).  

Vår analys visar att förskollärarna anser att språkutveckling är ett viktigt område för 
dem i deras arbete i de mångkulturella barngrupperna, vilket framgår då ett av deras 
kriterium är att boken ska finns på flera språk. Ladberg (2003)  framhäver betydelsen 
av att arbeta med barnens olika språk för att de ska kunna tillägna sig språk att kunna 
kommunicera med och tänka på. I förskolans läroplan uttrycks att förskollärare är 
ansvariga för att stimulera och utmana barnen i deras språkutveckling (Skolverket, 
2010), vilket kan vara en förklaring till att förskollärarna uttrycker ett fokus på barns 
språkutveckling. Det är även i enlighet med det resultat som Skans (2011) studie visar, 
att förskollärare anser att språkutveckling är ett betydelsefullt område inom den 
flerspråkiga förskolan. Att förskollärarna uttrycker att de väljer bok utifrån att den ska 
finnas på flera språk för att barnen även ska kunna få höra den hemma, kan tolkas som 
att de anser det betydelsefullt att barnen ska få höra samma bok på olika språk, hemma 
och i förskolan. Det kan även tolkas som att de genom sitt urval av artefakt vill skapa 
möjligheter för barnens språkutveckling (Säljö, 2000), med föräldrarnas hjälp.  

Utifrån förskollärarnas utsagor framkommer att de ser det betydelsefullt att barnen 
kan känna igen sig i böckerna och att Alfons är en karaktär som barnen får de olika 
igenkänningsmöjligheter med. Tidigare forskning visar att det är betydelsefullt med 
barnböcker som visar en mångfald av olika kulturer så att barnen har en möjlighet till 
igenkänning (Cotton & Daly, 2014).  Utifrån informanternas utsagor om Alfons kan det 
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tolkas som att det är förskolans kultur och de aktiviteter som Alfons gör, som barnen 
får möjlighet till att känna igen sig i. I förskollärarnas utsagor att igenkänning är 
betydelsefullt skiljer sig två förskollärare från de andra med sina uttalanden om att de 
har i åtanke när de väljer böcker att det ska belysa en mångfald av olika 
igenkänningsfaktorer. Uttalandena kan tolkas som att de ser fler betydelsefulla 
igenkänningsfaktorer som de anser att barnen behöver möta. 

Utifrån informanternas utsagor om att de vill arbeta tematiskt och på flera olika sätt 
med barnboken, kan det tolkas som att de vill använda barnboken som en artefakt för 
en gemensam utgångspunkt för ett mångsidigt arbete. Kultti (2012)  förklarar att 
artefakter kan möjliggöra kommunikation och deltagande, vilket förskollärarnas 
utsagor pekar på att de ser att barnboken kan möjliggöra.      

5.1.2 Vart och hur görs valen av barnböcker till förskolan 

Med förskollärarnas beskrivningar av betydelsefulla kriterier som påverkar deras val 
av böcker i åtanke, kan det därmed tolkas som att vart och hur valen görs, kan ses som 
olika tillfällen för förskollärarna att ta tillvara på sina möjligheter.  I förskolan har 
förskollärarna makt att påverka vilken artefakt som kommer in i verksamheten och 
som barnen därmed får möjlighet att mediera kunskap med (Säljö, 2000). 

Utifrån förskollärarnas utsagor framkommer att de vill hinna se igenom böckerna 
innan de lånar dem, vilket kan tolkas som att förskollärarna anser det betydelsefullt att 
hinna titta igenom de böcker som de lånar för att veta att de böcker de erbjuder barnen 
är anpassade till deras proximala utvecklingszon (Säljö, 2012).  

I resultatet framkom att förskollärarna, som lånar böcker på bokbussen, upplever sig 
begränsade av utbudet och av tid. Det kan å ena sidan ses som att de som lånar böcker 
på biblioteket har ett större utbud att välja på och därmed har större möjligheter att 
påverka vilken artefakt som barnen ska få tillgång till (Säljö, 2000) Det kan å andra 
sidan tolkas som att förskollärarna som lånar via bokbuss är omedvetna om att de kan 
samverka med biblioteket, genom att till exempel uttrycka önskemål om vad de vill ha 
för böcker och då ta hjälp av en bibliotekarie. Med en sociokulturell tolkning där 
förskollärarna ses som att de har möjlighet att påverka för hur de organiserar för 
barnens lärande, kan det ses som att deras omedvetenhet resulterar i att de inte tar till 
vara på möjligheterna att påverka vilka artefakter som ska förekomma i verksamheten 
(Säljö, 2000). Hur många barnböcker kan förskollärarna hinna få med sig vid boklånen 
som innefattar de betydelsefulla kriterier som de uttrycker?  

Utifrån förskollärarnas utsagor visar det sig en skillnad i hur de prioriterar inköp av 
böcker. Att förskollärarna uttrycker att de prioriterar olika inköp kan å ena sidan 
förklaras av att förskolläraruppdraget är komplext och innefattar många olika 
områden (Skolverket, 2010). Å andra sidan kan det förklaras av att förskollärare har 
olika tankar om boken som artefakt och hur de ser vad den kan användas till och vilka 
möjligheter som den ger (Säljö, 2000).  

Resultatet visar även att förskollärarnas val är begränsade och styrs av olika projekt. I 
förskollärarnas utsagor framkommer att olika kommunala läsprojekt har påverkat 
deras tidigare val av böcker, vilket då kan ses som att förskollärarnas bokval är 
begränsade. Utifrån förskollärarnas utsagor att de styr barnens val av böcker, kan det 
tolkas som att de genom att begränsa barnens val, försöker styra valet av artefakt för 
att den ska vara lämplig utifrån barnens proximala utvecklingszon (Säljö, 2000). 
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5.2 Hur beskriver förskollärare, som är verksamma i 
mångkulturella barngrupper, att de använder barnböcker i 
verksamheten?      

Utifrån förskollärarnas beskrivningar av hur de använder böcker i verksamheten går 
det att urskilja olika områden som de beskriver att de använder böcker till. Dessa 
områden presenteras under följande rubriker: barnboken används för språkutveckling 
och barnboken används som en gemensam utgångspunkt. Att förskollärarna uttrycker 
att de arbetar med böcker, som artefakt, på olika sätt, kan ur ett sociokulturellt 
perspektiv, ses som att böcker används för att barnen ska få erfara kunskaper inom 
olika områden där förskollärarna utmanar barnen i deras proximala utvecklingszon 
(Säljö, 2000) 

5.2.1 Barnboksläsning för språkutveckling       

Utifrån förskollärarnas utsagor framgår att de läser böcker för att utveckla barnens 
språk och förskollärarnas arbetssätt kan ses som att de ordnar möjligheter för barnens 
proximala utvecklingszon (Säljö, 2012). Förskollärarnas arbetssätt styrks av tidigare 
forskning som visar att det är gynnsamt att arbeta med barnboken, i mindre grupp, för 
att utveckla barnens språk (Kultti, 2012). 

Vid bokläsningen beskriver förskollärarna att de läser texten och diskuterar kring den 
och bilderna. Artefakten kan här ses utgöra ett stöd för barnens kommunikation. 
Kåreland (2009) förklarar att i bilderböcker stödjer bilden och text varandra och att de 
tillsammans bidrar till att få fram berättelsen. Förskollärarna beskriver att de arbetar 
med boken på flera olika sätt så som att de använder konkret material för att förstärka 
orden i sagan så att det blir mer förståeligt för barnen, vilket även stärks av tidigare 
forskning som visar att med hjälp av konkret material kan barnens förståelse för sagan 
öka och därmed bidra till att utveckla deras språk (Ladberg, 2003; Skans, 2011).  

Utifrån förskollärarnas utsagor framkommer att förskollärarna uppmuntrar barnen till 
att benämna begrepp som uppkommer i böckerna samt till att återberätta och 
reflektera över olika händelser i böckerna. Tidigare forskning har visat att högläsning 
som sker didaktiskt med tillhörande samtal kan bidra till att utveckla barnens 
begreppsförståelse och vidga deras referensram (Damber m.fl. 2013). Att 
förskollärarna uttrycker att de har ett fokus på att utveckla barnens språk är i likhet 
med det resultat som Skans (2011) presenterar där det uttrycks att mycket av 
pedagogernas arbete handlar om språkutveckling och att arbeta med sagan är en viktig 
del i det arbetet.  

Utifrån förskollärarnas utsagor framkommer att de använder böcker på barnens 
modersmål i verksamheten för att stimulera barnens språkutveckling. Förskollärarna 
berättar att barnen pratar många olika språk i verksamheten och att de själva tyvärr 
inte har förmånen att kunna barnens alla språk.  Det förskollärarna beskriver speglar 
det ökade kravet som samhället ställer på förskollärare kompetens att kunna möta 
barn från olika kulturer och som talar olika språk (Skolverket, 2013). Förskollärarnas 
yttrande kan ses som att de önskar ytterligare kompetens för att kunna utmana barnen 
i deras proximala utvecklingszon (Säljö, 2012).  

Förskollärarna arbetar parallellt med det svenska språket och barnens modersmål med 
hjälp av tvillingböcker. På så sätt får barnen med hjälp av boken ta del av samma 
innehåll på alla sina språk. Tidigare forskning visar att det är gynnsamt för barns 
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språkutveckling att barnen får ta del av och använda alla sina språk (Skans, 2011). Som 
Gisela menar är språket i de översatta böckerna är svårbegripligt.  Ur ett sociokulturellt 
perspektiv där man med hjälp av språket förstår världen kan det tolkas som att det blir 
svårt för barnen att mediera kunskap med böcker som har ett svårbegripligt språk 
(Säljö, 2012). 
 
Flera förskollärare beskriver att de gör egna översättningar för att barnen ska kunna få 
ta del av böcker på sitt modersmål. Skans (2011) förklarar att det blir en kvalitativ 
skillnad för barns språkutveckling när de har tillgång till modersmålsstöd, vilket de 
flerspråkiga kollegorna kan bidra till för just de barnen. Hur blir det för de andra 
barnen som inte har tillgång till modersmålsstöd i och med att i barngrupperna talas 
så många olika språk? Är det rimligt att ”kräva” att förskollärarna ska behärska så 
många olika språk för att kunna ge barnen det stöd de behöver? 
 
Från förskollärarnas utsagor framkommer att de även använder sig av det tekniska 
hjälpmedlet Penpal och websidorna Utbildningsradion och Youtube, för att barnen ska 
kunna få höra böcker på sitt modersmål. Kåreland (2009) beskriver att läsning idag 
har utvecklats och sker på ytterligare sätt än med enbart den fysiska boken, exempelvis 
via internet. Förskollärarna tar tillvara på de olika sätten som de känner till för att 
tillgodose barnens behov. Utifrån förskollärarnas utsagor blir det uppenbart att 
tekniken skapar möjligheter för förskollärarna i deras arbete med barnens modersmål 
(Strandberg, 2006; Säljö, 2012).  I resultatet presenteras att informanterna upplever 
att utbudet av färdig-preparerade böcker till Penpal är begränsat och att de själva 
skapar eget material. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det ses som att 
förskollärarna använder sin kreativitet och vilja till att bidra till att utveckla barnens 
språk och att de tar till alla knep de kan för att tillgodose barnen. Säljö (2012) menar 
att det är betydelsefullt för barnen hur det organiseras för deras lärande och vilka 
kunskaper som de därmed har möjlighet att delta i. 

5.2.2 Barnboken används för att skapa en gemensam utgångspunkt 

I det analyserade resultatet framkommer att förskollärarna använder boken för att 
skapa en gemensam erfarenhet som de kan arbeta vidare med och samtala kring.  I 
förskollärarnas utsagor beskrivs att det förekommer många olika kulturer i 
barngrupperna och att barnen har olika erfarenheter med sig hemifrån. Det kan, ur ett 
sociokulturellt perspektiv, förstås som att förskollärarna organiserar för barnens 
lärande genom att ordna en gemensam erfarenhet för dem att få erfara tillsammans 
(Säljö, 2012).  Förskollärarnas arbetssätt styrks av tidigare forskning som visar att 
arbetet med boken som fokus kan bidra till att skapa en gemensam erfarenhet (Kultti, 
2012). Björk-Willén (2006) menar att det är betydelsefullt för barnen att få ingå i det 
sociala samspelet och att det är en förutsättning för deras lärande. Samtliga 
förskollärare beskriver att de arbetar med barnböcker för att kunna diskutera kring 
värdegrunden. De beskriver att boken kan utgöra ett bra diskussionsunderlag för att 
samtala och reflektera kring hur man är mot varandra och vad som är ”rätt och fel”. 
Förskollärarnas arbetssätt styrks av tidigare forskning som också visar att förskollärare 
i sagostunder använder böcker och diskussion för att medvetandegöra barnen om 
social rättvisa (Hawkins, 2014). 
 
Utifrån förskollärarnas utsagor framkommer att barnboken används tematiskt i 
verksamheten eftersom de menar att boken möjliggör att de kan arbeta med hela 
förskolans läroplan på ett varierat sätt. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det 
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tematiska arbetssättet tolkas som att det möjliggör för barnen att få delta i 
erfarenheter, som tillsammans skapar gemensamma utgångspunkter, som möjliggör 
lärande i den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2012). Ladberg (2003) förklarar att 
ett tematiskt arbetssätt med sagan som utgångspunkt möjliggör för barnen att få 
uppleva sagan med flera sinnen och i olika uttrycksformer på så sätt. Analysen av de 
böcker som förskollärarna beskriver att de använder i verksamheten, visar att 
böckerna inte representerar och synliggör den mångfald av kulturer som finns 
representerade i förskollärarnas barngrupper. Utifrån förskollärarnas utsagor, att 
titlarna utgör temaarbeten, kan det anas att böckerna får stort utrymme i 
verksamheten. Säljö (2012) förklarar att vi medierar världen genom artefakter. Hur 
påverkar det barnen att de får mediera världen genom dessa böcker?  
 
När förskollärarna beskriver att de vill utveckla en ökad medvetenhet om 
användningen av barnboken i det tematiska arbetssättet, kan det tolkas som att det 
tematiska arbetssättet med barnboken är eftersträvansvärt. Tidigare forskning visar 
att det är betydelsefullt för barnen när boken används didaktiskt i verksamheten och 
är en del i sammanhanget (Damber m.fl, 2013).  
 
Ett annat syfte som framkommer i förskollärarnas utsagor är att i den planerade 
läsningen utveckla barnens kunnande inom olika områden. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv kan det ses som att förskollärarna använder boken som artefakt för att låta 
barnen möta den erfarenhet de ser att de är i behov av (Säljö, 2012). Utifrån 
förskollärarnas exempel på böcker som de använder synliggörs att de väljer böcker som 
är av genren berättelser. Tidigare forskning visar också att berättelser är den vanligaste 
förekommande genren, som förskollärare väljer att läsa i högläsningsstunder 
(Pentimonti m.fl. 2011).  Som framkommer i resultatet önskar barnen förutom 
berättelser också faktaböcker om djur och fordon. Tidigare forskning visar att en 
balans mellan berättelser och faktaböcker bidrar till att utveckla barnens berättande 
på olika sätt (Lee m.fl. 2011). Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det därmed tolkas 
som att barnen på så sätt får möjligheter att mediera en vidare kunskap när de erbjuds 
både berättelser och faktaböcker (Säljö, 2012). 
 

6 Diskussion 

Diskussionen inleds med resultatdiskussion. Syftet med studien har varit att belysa hur 
förskollärare, som är verksamma i mångkulturella barngrupper, beskriver valet av 
barnböcker och hur de beskriver att det kommer till uttryck i verksamheten.   
I resultatdiskussionen diskuteras forskningsfrågorna: Hur beskriver förskollärare, 
som är verksamma i mångkulturella barngrupper, valet av barnböcker? Hur beskriver 
förskollärare, som är verksamma i mångkulturella barngrupper, att de använder 
barnböcker i verksamheten? Därefter presenteras metoddiskussion, de slutsatser som 
dragits av studien, studiens relevans för förskolläraryrket och avslutningsvis 
presenteras förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att förskollärarna gör didaktiska val när de väljer barnböcker. 
Viktiga kriterier för dem är att texten ska vara lagom lång, att bilderna ska gå att 
diskutera kring, att boken ska innehålla känslor, att böckerna ska finnas på flera språk 
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och att det ska gå att arbeta tematiskt kring dem. Det framkommer också i resultatet 
att förskollärarnas val styrs av utbudet på bibliotek- och bokbuss. Det framkommer 
också att valet påverkas av begränsad tid- och ekonomi. Studiens resultat visar också 
att förskollärarna använder barnböcker i verksamheten vid olika tillfällen så som 
planerat och spontant för att utveckla barnens språk och som gemensam utgångspunkt 
för att utveckla barnens kunnande inom de olika områden som förskolans läroplan 
uttrycker.  

I likhet med tidigare forskning (Kåreland, 2009) framkommer det av förskollärarnas 
utsagor att barnböcker används med en pedagogisk koppling. I förskollärarnas utsagor 
blir det tydligt att förskollärarna drar likhetstecken mellan bokläsning och 
språkutveckling och de vill gärna berätta om sitt arbete med språkutveckling. Ebbas 
uttalande styrker detta: 

Nu är det ju bokläsning du pratar om, men jag anser att det är så mycket annat som ger 
språkstimulans än böcker.[…] Det jag ville säga var att utöver det här så lär sig barnen mycket 
språk hela dagarna. 

Som framkommer i inledningen, var vårt fokus i början av studien 
identifikationsmöjligheter i barnböcker. Under studiens gång har det blivit tydligt för 
oss att i mångkulturella barngrupper är flerspråkighet och språkutveckling det som 
förskollärarna lägger ett stort fokus på. Lunneblad (2009) förklarar att i en 
mångkulturell förskola blir det svenska språket den gemensamma nämnaren och för 
att få verksamheten att fungera behöver alla förstå det svenska språket. Skans (2011) 
förklarar att i mångkulturella barngrupper är det ett stort fokus på språkutveckling och 
att bokläsning är en del i det arbetet, vilket även stämmer överens med den här 
studiens resultat. 
 
Överraskande i resultatet var, att de översatta böckernas språk är svårbegripligt och 
inte anpassade för barn.  

De är skrivna på någon slags, som de uttrycker det som, skolarabiska. Det är inte den arabiska 
som vi pratar med våra barn. Den är skriven på något slags språk som vi inte ens använder. 

Giselas yttrande förvånade oss. Inte nog med att utbudet är skralt utan att det 
dessutom behöver omskapas för att passa till barnen. Vi ställer oss frågande till: Hur 
påverkar det barnens intresse för barnboken? Hur påverkar det barnens fortsatta lust 
till läsandet?  
 
I samhällets ökade krav på förskollärarnas kompetens att kunna bemöta 
mångkulturella- och flerspråkiga barns behov får tekniken en stor betydelse. Som 
tidigare forskning visat sker läsning på flera sätt än enbart med en fysisk barnbok 
(Kåreland, 2009). Resultatet visar att förskollärarna använder tekniska hjälpmedel för 
att kunna läsa barnböcker för barnen på deras olika modersmål. Någonting som vi fann 
intressant i förskollärarnas beskrivningar var det tekniska hjälpmedlet, Penpal.  Som 
Säljö (2012) beskriver så är människan kreativ i att skapa nya sätt att kommunicera 
och därmed kan Penpal ses som ett kommunikationsredskap som möjliggör för 
förskollärarna att använda språk de själva inte behärskar. Det framkommer i 
förskollärarnas utsagor att materialet är dyrt, vilket kan vara en förklaring till att det 
är få av de intervjuade förskollärarna som använder det. En annan tänkbar förklaring 
kan vara att få vet om att det finns. Nikolajeva (2004) framhåller att man behöver se 
barnböcker ur ett socialt och historiskt perspektiv. Vi ställer oss frågande till varför är 
det just Guldlock och de tre björnarna och Bockarna Bruse som finns till Penpal? Är 
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dessa barnböcker efterfrågade av förskolorna? Eller använder de dem för att de är de 
enda som finns? Hur kan utbudet få se ut som det gör? En tänkbar orsak kan vara som 
informanterna uttrycker att förskolorna har en bristande ekonomi. Om förskolorna 
hade haft bättre ekonomiska förutsättningar hade det kanske kunnat vara en större 
efterfrågan på utbudet. Med en utökad efterfrågan skulle kanske produktionen av 
Penpal-böcker öka.  
 
Kåreland (2009) menar att böckerna idag är mer anpassade till läsarens behov och att 
de finns tillgängliga för alla samhällsklasser. Utifrån förskollärarnas utsagor går det att 
dra slutsatsen att utbudet av barnböcker är begränsat. Vi ställer oss frågande till det 
som Kåreland (2009) uttrycker, om det verkligen är så att böcker finns tillgängliga för 
alla? Resultatet pekar på att det behövs ett uppdaterat utbud av barnböcker i 
verksamheterna. Inledningsvis frågade vi oss om förskollärare har den medvetenhet 
som krävs om vad barnböcker kan förmedla? Brinson (2012) och Cotton och Daly 
(2014) uttrycker att det är betydelsefullt för barn att kunna identifiera sig i böcker, 
eftersom det kan bidra till deras förståelse av sig själva och sin omvärld. Med tanke på 
att förskollärarna är verksamma i mångkulturella barngrupper är det förvånansvärt att 
endast två förskollärare uttrycker att de ser ett värde i att en mångfald av människor 
representeras i böcker. Med de böcker i åtanke, som förskollärarna beskriver att de 
använder i verksamheterna, går det att urskilja den svenska kulturen som norm, vilket 
kan ses som att det förekommer en kulturell osynlighet, som Kåreland (2009) 
benämner det som när enbart den dominanta kulturen synliggörs. Tidigare forskning 
(Brinson, 2012; Cotton & Daly, 2014) visar att andra förskolor deltagit i olika projekt 
där syftet har varit att rikta förskollärarnas fokus på specifika områden där barnböcker 
inkluderats för att öka medvetenheten hos förskollärare. I förskollärarnas utsagor 
framkommer att de tidigare deltagit i kommunala projekt som haft lässatsning som 
syfte, vilket skulle kunna vara en förklaring till att förskollärarna har ett fokus på att 
läsningen ska bidra till att utveckla barnens språk. Ett projekt i Nya Zeeland syftade 
till att öka medvetenheten hos förskollärare om vad barnbokens bilder förmedlar för 
att bidra till att fler barn ska få möjlighet till att återspegla sig i dem (Cotton & Daly, 
2014). Vi frågar oss om ett liknande projekt i Sverige kunna bidra med en större 
medvetenhet om vad böcker och dess bilder förmedlar? Detta eftersom Sheridan m.fl. 
(2011) förklarar att förskollärarkompetensen påverkas av värderingar och ideologier 
på olika systemnivåer och att dessa sedan ligger till grund för de förutsättningar som 
skapas i verksamheterna för barnens utveckling och lärande. Brinson (2012) uttrycker 
att det finns ett behov av kompetensutveckling hos förskollärarna för att de ska kunna 
tillgodogöra barnen barnböcker som de själva kan identifiera sig i, vilket även vårt 
resultat pekar på. I Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 (Reviderad 2010) och i 
Barnkonventionen framhävs alla människors lika värde och att ingen ska 
diskrimineras (Skolverket, 2010; UNICEF Sverige, 2009). Om inte alla barn får 
möjlighet att identifiera sig i böckerna, behandlas då alla som att de har ett lika värde? 
Lunneblad (2009) menar att ett interkulturellt förhållningssätt kan synliggöra 
fördomar och diskriminering och möjliggöra allas lika värde. Cotton och Daly (2014) 
beskriver att böcker som visar fler kulturer kan bidra till att skapa en interkulturell 
medvetenhet. För som Kåreland (2009) förklarar är det de erfarenheter som barnen 
gör av hur de upplever kulturella olikheter som lägger en grund för hur de sedan ser på 
oliktänkande senare i livet. Kåreland menar därmed att barnboken kan göra barnen 
mer vidsynta. Resultatet pekar på att det finns ett behov av kompetensutveckling för 
att tillgodose allas lika värde och behov då barnen, som Säljö (2000) uttrycker det, är 
utlämnade till förskollärares kompetens och till de erfarenheter som de erbjuder. 
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Skolverket (2010) hävdar också att förskollärare har en betydelsefull roll och en stor 
möjlighet att påverka barnens utveckling och lärande (Skolverket, 2010). 

6.2 Metoddiskussion 

Bryman (2011) förklarar att validitet är ett begrepp som används för att mäta hur väl 
undersökningen mäter det som avses att mäta. I studien avsåg vi att belysa hur 
förskollärare, som är verksamma i mångkulturella barngrupper, beskriver valet av 
barnböcker och hur de beskriver att det kommer till uttryck i verksamheten. Genom 
att använda semistrukturerade intervjuer fick vi ta del av förskollärarnas beskrivningar 
av hur de väljer barnböcker och hur de beskriver att de använder dem i verksamheten. 
Att vi bad informanterna om att ta med sig barnböcker, som de använder sig av i 
verksamheterna, bidrog till att ge underlag för att tillsammans med deras 
beskrivningar av hur de använder barnböcker i verksamheten, kunna analysera och 
problematisera hur deras användande av barnböcker kommer till uttryck. Vi tänker att 
vårt målstyrda urval, som Bryman (2011) beskriver, bidrog till att vi kunde få svar på 
forskningsfrågorna eftersom informanterna är verksamma i mångkulturella 
barngrupper.  

Någonting som kan ha påverkat resultatet är att förskolecheferna hänvisade oss vidare 
till förskollärare som hade ett genuint intresse för barns språkutveckling och för 
bokläsning. Deras genuina intresse för området tänker vi bidrog till att de tog sig tid 
att svara på våra frågor och vi föreställer oss att det bidrog till att vi fick ta del av 
öppenhjärtiga och beskrivande svar. Bryman (2011) beskriver att urvalet av 
informanter påverkar resultatet. Med andra informanter hade resultatet kunnat se 
annorlunda ut. Vi är medvetna om att formuleringen av våra intervjufrågor kan ha 
påverkat de svar som informanterna gav. Bryman (2011) beskriver att formuleringen 
av intervjufrågorna och hur frågorna ställs påverkar vilka svar som ges. Genom våra 
frågor har vi även bidragit till att väcka tankar hos informanterna då de under 
intervjuerna uttryckte att samtalet satte igång deras tänkande. Ytterligare faktorer som 
påverkade att vi fick utförliga svar var att vi satt enskilt och att vi använde oss av 
intervjuguiden som stöd för minnet och för att rikta samtalet mot våra 
forskningsfrågor. Inspelningen gav oss möjlighet att transkribera och återge 
informanternas svar så som de uttryckt sig, vilket vi tänker påverkar studiens validitet 
positivt.  

De barnbokstitlar som presenteras i resultatet är titlar som flertalet informanter 
angivit som exempel. Undantagsvis nämns barnbokstitlar som förekommer enstaka 
gånger i informanternas utsagor, men då är titeln i sig talande för något som fler 
informanter beskriver. 

Studiens resultat är inte generaliserbart eftersom den baseras på en kvalitativ 
undersökning. Bryman (2011) förklarar att utifrån kvalitativa studier går det inte att 
generalisera resultatet, eftersom svaren som ges kan vara specifika för de informanter 
som deltagit i studien, men att det ändå kan säga något som andra kan känna igen sig 
i och därmed vara till nytta för andra, vilket är vår förhoppning. 

I den här studien var det nödvändigt att avgränsa studien och definiera begrepp som 
används för att göra det tydligt vad vi menar. Vi är medvetna om att det kan upplevas 
som att vi har pekat ut barnen i de flerspråkiga barnen som ”de andra” i och med att 
de benämns som flerspråkiga barn och därmed särskiljs.  
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Bryman (2011) och Tivenius (2015) framhäver vikten av att formulera en PM för att 
den ska utgöra ett stöd i uppsatsprocessen. I formuleringen av vår PM brottades vi med 
många tankar och olika val innan vi utformade en plan för uppsatsen. Vi upplevde det 
givande och det har bidragit till att hjälpa oss att bli klara i tid. Tidsplanen har också 
varit ett stöd, men den har ändrats under studiens gång då vi upptäckt att 
skrivprocessen i varje kapitel krävt mer tid än beräknat och innefattat fler delmoment 
än vad vi från början förstod.  

6.3 Slutsatser 

Syftet med studien har varit att belysa hur förskollärare, verksamma i mångkulturella 
barngrupper, beskriver valet av barnböcker och hur de beskriver att det kommer till 
uttryck i verksamheten. Utifrån resultatet går det att dra slutsatsen att barnboken har 
en stor betydelse i förskollärarnas arbete med språkutveckling och för att skapa en 
gemensam utgångspunkt i arbetet med läroplanens olika delar. Av resultatet går det 
även att dra slutsatsen att det behövs kompetensutveckling för att öka förskollärarnas 
medvetenhet om vad barnböcker kan förmedla eftersom barnböcker används flitigt i 
verksamheterna och med sitt innehåll kan påverka barnen. Ytterligare en slutsats är 
att utbudet av barnböcker behöver uppdateras i verksamheterna.  

6.4 Studiens relevans för förskolläraryrket    

Studien är relevant för förskolläraryrket eftersom den belyser hur förskollärare, som 
är verksamma i mångkulturella barngrupper, beskriver valet av barnböcker och hur de 
beskriver att det kommer till uttryck i verksamheten. I studien presenteras även 
forskning som belyser barnbokens möjligheter och påverkan på barnen. Studien visar 
på att barnboken har en betydelsefull roll i förskolan och en förhoppning är att studien 
ska bidra till fortsatta diskussioner om hur barnboken kommer till uttryck i 
verksamheterna. En annan förhoppning är att fortsatta diskussioner kan leda till en 
ytterligare interkulturell medvetenhet som i sin tur kan påverka valet av barnböcker 
till förskolan. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Med tanke på att informanterna i vår studie har svenska som modersmål och uttryckte 
en önskan om att kunna tala fler språk, så vore det relevant att göra en liknande studie, 
men med andra informanter. Exempelvis med förskollärare med annat modersmål än 
svenska, som är verksamma i mångkulturella barngrupper, för att kunna belysa hur 
fler förskollärare beskriver valet av barnböcker och hur det kommer till uttryck i 
verksamheterna.  Skiljer sig dessa åt? Är de liknande? Hur kommer det sig i så fall? Ett 
annat relevant område att undersöka vidare är tvillingböckerna, böcker som finns både 
på svenska- och modersmålsspråket. Hur det kan komma sig att språket i de översatta 
böckerna inte är barnanpassat och hur påverkar det barnens intresse för barnboken 
vid lässtunden?          
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

 Ålder? 

 Utbildning? 

 Verksamma år i yrket? 

 Verksamma år här på förskolan? 

 Storlek på barngrupp? 

 Ålder på barnen i barngruppen? 

 Vilka kulturer och etniciteter finns representerade i den barngrupp du är 
verksam i? 

 Hur ser fördelningen ut i barngruppen? 

Undersökningsfrågor 

 Kan du berätta om era läsvanor? 

 Hur väljer ni ut böcker till förskolan? (Bibliotek? Bokbuss? Inköpsansvarig? 
Föräldrar?) 

 Utifrån vilka kriterier gör ni ert val? 

 Kan du visa någon av de böcker som ni använder?  
Utifrån vilka kriterier valde ni dessa? 

 Hur väljer ni vilka böcker som ska läsas? (Barn? Vuxna?) 

 Finns det tid för er verksamma att diskutera böcker? 

 Sker det någon samverkan med hemmen när det gäller bokläsning? 

 Använder ni elektroniska böcker? Om ja, varför använder ni det och hur 
arbetar ni med det? 

 Är det någonting som jag inte frågat om som du vill tillägga? 
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Bilaga 2- Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Sarah Pargelius och Johanna Wallstedt och är studenter från 
förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi läser sista terminen 
och ska nu skriva vårt examensarbete. I de allra flesta förskolor är bokläsning ett 
vanligt förekommande inslag i verksamheten. Vi vill med vår undersökning belysa hur 
förskollärare, som är verksamma i mångkulturella barngrupper, beskriver valet av 
barnböcker och hur de beskriver att det kommer till uttryck i verksamheten.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vi kommer använda oss 
av intervjuer som spelas in och transkriberas, vilket innebär att intervjuerna skrivs ut 
ordagrant. Vi önskar att du under intervjun ger exempel på eller visar någon/ några av 
de böcker som ni använder på förskolan. Tiden för intervjun beräknas ta cirka 30 
minuter och planeras att genomföras under vecka 47 eller vecka 48. I den här 
undersökningen förhåller vi oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Allt 
material behandlas konfidentiellt. Det insamlade materialet kommer bara att 
användas av oss i den här undersökningen och därefter raderas. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

Vi hoppas att du vill delta i vår studie! Tack på förhand!   
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Bilaga 3- Barnbokstitlar 

Här presenteras de barnböcker som informanterna nämner eller visar under 
intervjuerna. Vid flertalet tillfällen nämner förskollärarna olika typer av böcker som en 
helhet. T.ex. Alfons. Alfons finns i många olika variationer, men eftersom det nämns 
allmänt så presenteras de även så här. Vid websökning på de olika titlarna går att få en 
bild av vilka böcker det är som informanterna syftar på. 

Barnbokstitlar som fler informanter nämner eller visar 

Tio kompisböcker 

Alfons 

Bockarna Bruse,  

Guldlock och de tre björnarna 

Pino  

Babblarna 

Tilda med is och sol  

Knacka på 

Kanel och kanin 

 

Barnbokstitlar som en informant nämner eller visar 

Rödluvan och vargen 

Pettson och Findus 

Vem är borta? 

Busiga bebben på pottan 

Olle klär på sig 

Lilla prinsessan 

Vem är söt? 

Bondgården 

Petter och hans fyra getter 

Bockarna Bruse på badhuset 

I ett hus i skogens slut   

Sagan om den lilla lilla gumman 

 


