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Abstrakt 

Vad finns det för böcker i förskolan idag, finns det en bok för alla där man kan känna igen sig 

i?  Barn behöver böcker i förskolan som väcker deras intresse för hur omvärlden ser ut idag 

med dess mångfald av etniciteter. Med detta som utgångspunkt har vi valt att studera hur 

pedagoger arbetar för att göra detta möjligt. 

Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka hur förskollärare ser på etnisk mångfald 

i den barnlitteratur som finns tillgänglig för förskolor samt vilka resurser förskollärare 

använder sig av när det gäller urvalet av dessa böcker. 

Den datainsamlingsmetod vi använt oss av är kvalitativa intervjuer, dessa intervjuer ställs i 

relation till det sociokulturella perspektivet. Under arbetet presenterar nio förskollärares syn 

på etnicitet i bilderböcker. Resultatet som dels framkom i intervjuerna är, enligt förskollärarna 

i vår studie, att utbudet av bilderböcker med etniskt mångfaldsinslag är en bristvara i dagens 

förskola. Detta bekräftas i tidigare forskning. Inom detta arbete menar de förskollärare vi 

intervjuat att biblioteken är viktiga då de kan erbjuda stöd och hjälp i urvalet av barnböcker 

till verksamheten. Dessutom blir förskollärarna en viktig resurs som tar hjälp av biblioteken i 

att välja barnböcker. Studien tyder således på att lokala biblioteket har goda förutsättningar att 

vara den mest givande resursen när det kommer till att hitta etniska bilderböcker för barn. 

Nyckelord: Bilderböcker, Etnisk mångfald, Förskola, Förskollärare 
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Förord 

Vi vill i detta förord tacka de förskollärare som gjort denna undersökning möjlig, samt deras 

förskolechefer för att de förmedlat vår förfrågan vidare. 

Vi vill också tacka våra familjer för stöd och uppmuntran genom hela processen, samt vår 

handledare för allt stöd och all hjälp vi fått under arbetets gång. 
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1. Inledning 

Genom invandring blir dagens samhälle, och därmed förskola, mer mångkulturell. Man kan 

också säga att böcker och högläsning av barnlitteratur i förskolan blir av större betydelse för 

att visa på denna mångkulturella miljö. Detta eftersom förskollärare med hjälp av böckerna 

kan visa på skillnader och likheter mellan kulturer. Därigenom kan man även få möjligheten 

att ta del av olika livssituationer. I den kommande yrkesrollen är det viktigt med kunskaper 

om hur den litteratur man väljer att läsa för barnen i förskolan reflekterar samhället man lever 

i. Som pedagog behöver man en medvetenhet om ens egna ställningstagande, när det kommer 

till hur man visar etnisk mångfald för barnen, genom barnlitteraturen som man gör tillgänglig 

för dem. 

I förskolans läroplan står det att den personal som arbetar i förskolan ska arbeta med mångfald 

(Lpfö 98/10, s. 4). Detta är något som intresserade oss och våra funderingar hamnade på hur 

man kan arbeta med mångfald i förskolan, speciellt med barnlitteratur som redskap. Det finns 

många olika perspektiv inom det större begreppet mångfald. I läroplanen för förskolan skrivs 

det att  

“Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt 

samhälles gemensamma demokratiska värderingar och i efterhand omfatta dem.” (Lpfö98/10, s. 8).  

Det handlar exempelvis om genus, etnicitet, religion, ålder, funktionsnedsättning, 

könsidentitet och sexuell läggning för att nämna några aspekter som man enligt läroplanen ska 

arbeta med i förskolan. Det handlar om vilka normer och värden man ska föra vidare till de 

barn som finns i förskolan. 

Den aspekt som intresserade oss mest av dessa är den om etnicitet. Vi ville ta reda på mer om 

hur förskollärare tänker på och hur de lyfter de olika kulturerna som finns på förskolor med 

mångkulturella barn, och hur de använder barnlitteraturen för detta. 

Genom intervjuer av förskollärare har vi velat undersöka hur man i mångkulturella områden 

använder sig av och tänker kring barnlitteratur och etnicitet. I diskussionen kommer 

paralleller dras mellan den tidigare forskning vi samlat in och sammanfattat samt de intervjuer 

som genomförts av oss. 

I mycket av författandet av uppsatsen har gemensamma ansträngningar gjorts, i den tidigare 

forskningen fokuserade Linda Seidel på de engelska artiklarna medan Max Selin fokuserade 
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på böcker skrivna på svenska. Sedan har dessa artiklar och böcker sammanställts i uppsatsen 

av båda författarna. Arbetsfördelningen var som störst under utförandet av intervjuerna, detta 

då en av oss hade huvudansvaret för intervjun och den andra tog stödanteckningar och 

kompletterade med frågor om behovet fanns, vid intervju fem och sju var två förskollärare 

närvarande samtidigt. Max Selin var ansvarig för intervju ett, fyra, fem och sju. Linda Seidel 

var ansvarig för intervju två, tre och sex. Under arbetets gång delades all information som 

samlades in mellan båda författarna för att få en konsekvent arbetsform.  
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1.2 Begreppsdefinition 

1.2.3 Etnicitet 

Etnicitet är ett begrepp som står för den språkliga och kulturella samhörighet man kan ha till 

olika människor. Att man tillhör en etnisk grupp utesluter inte att man kan tillhöra en annan 

också. Man kan till exempel ha en dansk etnicitet och en svensk samtidigt (Lunneblad, 2009, 

s. 12–14). 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar rörande etnisk mångfald 

i relation till barnlitteratur.  

2.2 Frågeställningar 

1. Hur ser förskollärare på barnlitteraturens betydelse i förskolan för att belysa etnisk 

mångfald? 

2. Hur ser förskolläraren på urval av barnlitteratur i förskolan ur ett mångfaldsperspektiv 

och vilka resurser anser de sig använda för att göra detta? 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Barnbokens historia 

Kåreland menar att barnboken ska ses utifrån vilken tid man lever i och vilka villkor barnen 

haft i samhället i relation till vilken syn vuxna haft på barn under den tiden. Hon säger vidare 

att barnboken genom historien har haft en funktion i att uppfostra barn, och genom att 

använda den för uppfostringssyften kunde normer och värderingar från samhället nå barn 

(2008, s. 1). Boglind och Nordenstam menar samma sak, att barnlitteratur från början 

handlade om att kunna användas för att uppfostra barnen (2010, s 53). Genom att böcker idag 

är mer tillgängliga för barn har den pedagogiska tvångströjan med normer och värderingar 

som Kåreland beskriver försvunnit. Hon menar att barnböcker har haft ett didaktiskt syfte, då 

det idag ligger mer fokus på barnböckernas estetik än på texten (2008, s. 1). Denna debatt har 

rått genom århundraden sedan den första boken för barn kom ut år 1591 (Kåreland 2013, s. 1, 

3). Detta lyfter också Boglind och Nordenstam. De pekar på boken ”Een sköön och härligh 

jungfrw speghel” skriven av Johannis Laurentius, som de menar var den första boken som 

vände sig till barn så som man definierar barnboken idag (Boglind & Nordenstam, 2010, s 

53). Det hade funnits böcker för barn tidigare men det var såna böcker i skolan som användes 

som läroböcker. Kyrkan har också haft böcker som barn stött på, men precis som böckerna i 

skolan hade det fler syften än att rikta sig till barn (Boglind & Nordenstam, 2010, s 53).   

Bilderböckerna däremot dröjde till 1790 innan de skrevs. Den första med att skapa 

bilderböcker var Friedrich Justin Bertuch från Tyskland. Utbudet var till en början väldigt 

begränsat då böckerna var dyra, så bara rika familjer kunde skaffa det till sina barn. Under 

1800-talet tillkom flera skapare av bilderböcker (Boglind, Nordenstam, 2010, s 113). Jenny 

Nyström var den första från Sverige som skapade en bilderbok, ”Barnkammarens bok”, år 

1882 (Boglind & Nordenstam, 2010, s 115).   

Diskussionen om vad barn ska läsa på förskolan har debatterats många gånger. Enligt 

Kåreland har det alltid funnits människor som fört debatt om ämnet och menar att det många 

gånger varit en övervägande stor del av dessa som framhållit fördelarna med barnlitteratur 

(2013, s. 1, 3). Barnböckernas form ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att det kreativa i 

böckerna jobbar tillsammans med det pedagogiska syftet. Barnböcker ska vara roliga, men 

samtidigt lärorika (Kåreland 2013, s 1). 
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3.2 Hur ser förskollärare på barnlitteraturens betydelse i 

förskolan för att belysa etnisk mångfald? 

Wan menar att då samhället blir mer globaliserat, bland annat genom den teknik som idag 

finns tillgänglig, blir det viktigare med tolerans, uppskattning, förståelse och respekt för olika 

kulturer. Detta för att kunna leva som medborgare i en globaliserad värld. Författaren menar 

vidare att den kultur man är en del av blir en del av ens identitet, vilket ofta försvårar insikten 

om att andra människor i vår närhet inte har samma kultur som oss själva. Att lära sig om 

andra kulturer blir då viktigare eftersom det är genom att förstå olika kulturers värderingar, 

traditioner, seder och beteenden som världens alla folkgrupper kan ta viktiga steg till att bli en 

värld där människor blir i större harmoni med varandra (Wan 2006, s. 140). Wan uttrycker 

vidare att pedagoger ofta har en utmaning här och att litteraturen är ett utmärkt medel för att 

öka medvetandet om andra kulturer. Wan hävdar att litteratur är en nyckel till kommunikation 

som handlar om att kommunicera personliga detaljer om sin kultur och hur man identifierar 

sig med den, speciellt när det kommer till etnicitet, religion, kulturella sociala grupper eller 

geografiska platser (Wan 2006, s. 140). 

Gönen m.fl. hävdar att barnlitteratur är ett bra sätt att lära barn olika saker, vilket kan vara allt 

från medkänsla och värderingar till att väcka barnens fantasi. Barnen påverkas av 

pedagogernas attityder till den barnlitteratur som finns tillgänglig och läses i förskolan. Finns 

det en läshörna på avdelningen och vilket utbud av böcker finns det där? Går man ofta till 

biblioteket och lånar nya böcker? Vilka aktiviteter väljer man som pedagog att använda sig av 

i anslutning till böcker som barnen visar intresse för? Pratar man om böckerna före, under och 

efter dessa aktiviteter? Ofta väljer pedagoger att göra språkutvecklande aktiviteter i anslutning 

till dessa böcker (Gönen, Erturk & Altinkaynak 2011, s. 4098, 4101). Anledningen till att 

barnlitteraturen finns i verksamheten ska inte bara vara för att utveckla språket utan också för 

att ge barnen en tidig positiv upplevelse av litteratur som sedan kan följa dem genom livet. 

Genom litteraturen ger man vidare värderingar och lärdomar med förhoppning om att barnen 

ska få med sig dem från ett tidigt stadie i livet (Gönen, Erturk & Altinkaynak 2011, s. 4104). 

Det är upp till pedagogen att påverka om barnboken blir använd på ett sätt som kan spegla ett 

mångfaldsperspektiv. Detta handlar enligt författaren i sin tur om hur barnen uppfattar och 

använder sig av barnboken (Perini 2002, s. 428). Perini hävdar vidare att hur en pedagog 

väljer att använda den potential som finns i barnböcker med ett etniskt mångfaldsperspektiv 

beror till stor del på dennes utbildning. Författaren menar att även den personliga 
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utvecklingen sedan utbildningen och om och vilken vidareutbildning en pedagog tagit del av 

påverkar hur pedagogen granskar de barnböcker som finns i förskolan (2002, s. 428). 

3.3 Hur ser förskollärare på urval av barnlitteratur i 

förskolan ur ett mångfaldsperspektiv och vilka resurser 

anser de sig använda för att göra detta? 

Sandvik och Spurkland menar att när förskollärare väljer bilderböcker till förskolan ska de 

tänka på innehållet. Förskolor idag har många etniska grupper i förskolan och pedagogerna 

ska därför tänka på att ta in böcker som representerar de olika kulturerna. Barn ska kunna 

känna igen sig i det de läser. I dagens samhälle är inte detta helt lätt då barnböcker ofta saknar 

detta innehåll (Sandvik & Spurkland. 2011, s 123). Kåreland och Lindh-Munther genomförde 

en enkätundersökning där man bland annat undersökte vilka böcker som fanns runt barnen. 

Man tittade också på vilka som hade skrivit barnböckerna. Det visade sig att majoriteten var 

svenska författare (2005, s 115–116). 

Böcker för barn är viktiga på många sätt, och en av de viktigaste funktionerna är att ge barnen 

möjlighet att se hur andras vardag kan se ut. Bilderböcker målar upp olika levnadssituationer, 

till exempel som Alfons Åberg som bara lever med sin pappa, vilket visar att man kan bo utan 

en mamma. Detta gör att barn får möjlighet att förstå sig på hur andra lever eller att de kan 

känna igen sig själv. Det är därför viktigt att som förskollärare låna böcker med kulturell 

tydlighet för att denna möjlighet ska finnas för barnen. Detta kan i sin tur göra att barn förstår 

en kultur som en kompis är en del av och varför den kompisen ibland uppför sig på ett särskilt 

sätt (Sandvik & Spurkland. 2011, s 123). En viktig aspekt som förskollärare bör tänka på är 

att låna böcker från alla barns länder. För att få fram böcker med ett sådant innehåll kan man 

använda sig av biblioteken, men man kan också prata med föräldrarna om det finns möjlighet 

att de kan tipsa om böcker eller om de kan ta med sig bilderböcker från sitt eget ursprungsland 

till förskolan (Sandvik & Spurkland. 2011, s 124).    

Bartow Jacobs menar att barns tidigare erfarenheter måste tas i beaktande både när det gäller 

vidare förståelse för boken och dess innehåll samt hur dessa erfarenheter påverkar barnens 

tolkning av boken (2016, s. 371). Författaren hävdar vidare att barnen har potential att förstå 

böcker även före barnen har utvecklat en språklig förståelse av innehållet. Enligt Bartow 

Jacobs blir barnen dessutom mer engagerade i böcker som skapar en mening för dem och att 
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de genom detta vill föra samtal om boken för att få en djupare förståelse för karaktärerna och 

berättelsen (Bartow Jacobs 2016, s. 372). 

 

3.4 Hur speglas etnisk mångfald i aktuell barnlitteratur? 

Litteratur har genom åren utvecklats till att innehålla fler böcker med etniskt innehåll, enligt 

Nilsson (2008, s 270). Denna utveckling har skett genom att böckerna innehållande etniska 

inslag har haft bra genomslag i Sverige, vilket har lett till att fler författare har börjat skapat 

böcker med ett mångfaldsinnehåll (Nilsson 2008, s 270). 

Om vi vill undvika stereotypa bilder av andra kulturer är utökade kunskaper om olika kulturer 

ett måste och detta kan även reducera negativa attityder som finns gentemot vissa grupper 

(Shu & Samuel 2011, s. 2). Thorsson beskriver att barnlitteratur har en viktig roll i att 

levandegöra andra kulturer och länder. Då det gäller barnlitteratur menar författaren att 

miljöbeskrivningen är en huvudkomponent, då den i alla tider varit ett pedagogiskt verktyg 

(1985, s. 52). Genom barnlitteraturen kan man tidigt ge barnen respekt för att det finns en 

mångfald av människor. När man vet vilka värderingar man vill föra vidare till barnen är det 

lättare att göra ett urval av den barnlitteratur som idag finns tillgänglig. Barnen kan genom 

litteraturen öka sin förståelse för sin egen identitet samt sin respekt för andra barns identitet 

och värderingar. Genom litteraturen kan barnen också få en förståelse för den egna kulturen 

och egna synsätt (Shu & Samuel 2011, s. 4). Colby och Lyon menar att när barnlitteraturen 

ger barnen en känsla av igenkänning tar de till sig berättelsen på ett annat vis, de blir villiga 

att lyssna på vad boken berättar eftersom den talar till dem. Detta gäller både igenkänning när 

det gäller utseendet på karaktärer i barnlitteraturen och vilka situationer och händelser 

berättelsen tar upp. Författarna menar att det är en av de utmaningar man som pedagog ställs 

inför när det gäller valet av den barnlitteratur som ska läsas för barnen i verksamheten. Inte 

bara att dessa böcker innehåller etnisk mångfald, utan även för att alla pedagoger i förskolan 

måste få en medvetenhet om att dessa böcker finns och också att de verkligen används i 

verksamheten (Colby & Lyon 2004, s. 24, 26). 

Medvetenheten är något som även Perini pekar starkt på. Hon menar att det krävs 

förberedelser av pedagogen innan en bok med mångfald kan introduceras för barnen. 

Pedagogen måste kritiskt granska och överväga vilken barnbok som passar för gruppen som 

helhet och även om barnboken passar för individerna i gruppen (2002, s. 428). Perini menar 

vidare att det är många faktorer som spelar in när en pedagog gör sina val, till exempel vilken 
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utbildning pedagogen har och med vilket förhållningssätt och genom vilka metoder man 

väljer att arbeta med i anslutning till barnböcker (2002, s. 428). Barnlitteratur med etnisk 

mångfald agerar som en kulturell budbärare. Om man är omedveten om vilka kulturella 

värderingar och vanliga uppfattningar som förs vidare genom barnlitteraturen kan stereotyper 

formas. För att inte dessa stereotyper ska formas menar Bista att en medvetenhet måste finnas, 

såväl hos författare till barnlitteratur som hos de som väljer böckerna för läsning (2012, s. 

323). 

Thorsson säger att det finns böcker med etnisk mångfald, men menar att böckerna inte alltid 

kan betraktas som bra då många är skrivna av författare som inte tillhör den etnicitet som 

böckerna handlar om. Författaren menar att detta skapar vinklingar och urval av kulturer som 

kan ses som stereotypa (1985, s. 67). 

 

  



14 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Under vårt arbete har vi lutat oss mot det sociokulturella perspektivet. Grunden i det 

sociokulturella perspektivet är att man konstant lär sig genom sociala interaktioner.  

När vi lyssnade på pedagogerna under intervjuerna berättade dem om hur de arbetat med 

bilderböcker. Det dem tog upp var att man hade samtal med barnen runt bilderböckerna bland 

annat genom boksamtal, diskussion, återberättande och flanosagor. Med hjälp av de intervjuer 

vi genomfört har vi fått en djupare förståelse för hur man som förskollärare kan jobba med 

bilderböcker innehållande etnisk mångfald. Vid de intervjuer vi genomförde var det sociala ett 

återkommande ämne som ledde till att vi valde att fokusera på det sociokulturella 

perspektivet. Man pratade om vikten av att föra dialoger runt bilderböckerna med barnen, men 

också att låta barnen föra dialoger med varandra om bilderböckerna. Detta innefattade även 

besluten som togs när det kom till att välja bilderböcker till förskolan. Genom att samtala med 

barnen kan förskollärarna fånga upp barnens intressen och prata om dessa på en nivå som 

passar barnen. Genom samtalen kan barnen även göras delaktiga i vilka böcker som väljs till 

förskolan. Det nämndes också att barnen själva fick återberätta bilderboken när den var slut 

för att se vad de förstod eller inte förstod, genom detta fick man en inblick vad som behövde 

förklaras djupare.  

Nedan kommer vi att ge en bakgrund till perspektivet samt förklara mer ingående vilka 

begrepp vi har använt oss av för att koppla till vårt arbete när vi granskat resultatet.  

4.2 Bakgrund 

Sociokulturellt perspektiv bygger på Lev Vygotskijs syn på barns utveckling. Enligt 

Vygotskij går inte alla barn samma väg i utvecklingen, utan de styrs av kulturen runt sig. Med 

det menas att den sociala strukturen runt barnet påverkar hur barnet tar sig fram i utvecklingen 

(Hwang & Nilsson, 2011, s 66–67). Vygotskij menar att vårt första språk inte finns där utan 

utvecklas genom interaktioner med andra människor. Viktiga aspekter i detta är mediering 

och medierande redskap, enligt Vygotskij (Säljö 2011, s. 176–177). Idag ses Vygotskij idéer 

som en av de mest ledande inslagen när man ser på barns utveckling i lärande och utveckling. 

Vygotskij föddes år 1896 och dog år 1934 men hans idéer blev inte populära förrän år 1980 då 

man översatte hans verk så fler kunde läsa dessa (Säljö 2011, s. 170–171).  

I dagens samhälle har den sociala biten utvecklats enormt genom all teknik vi har idag och 
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mediernas påverkan. Detta leder till att man som pedagog inte hinner med att ta in allt utan 

man får lära sig tillsammans med barnen eller genom barnen. Detta genom att föra sociala 

interaktioner.  

5. Begrepp 

5.1 Praktikgemenskaper  

Praktikgemenskaper, eller communities of practice, innebär att när man lär sig nya handlingar 

och saker i praktiken sker detta genom samspel med andra. Hur denna inlärning sker beror på 

vad den lärande kan sedan tidigare och i vilka sociala strukturer denna befinner sig. 

Inlärningen innebär inte enbart att den som lär sig utvecklas utan även att den sociala 

strukturen ändras (Adler 2008, s. 196). Det finns många aspekter i detta begrepp som 

samspelar, Säljö menar att även tiden, vilken situation lärandet sker i och med vilken 

ömsesidighet som finns mellan individer påverkar, samt den kultur som individerna skapar 

(2009, s. 203).  

5.2 Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen handlar om att man tillsammans kan nå nya höjder inom alla 

områden. Ensam kan man ta sig en bra bit men med stöd kan man ta sig längre. En pedagog 

ska finnas där för barnen när de har svårt att lösa en uppgift. Ett barn kan få djupare förståelse 

av en bok med hjälp av förskolläraren, till exempel om en sak uppkommer i boken som barnet 

inte förstår kan man ge hen förklaringen som kan ändra hur barnet ser på boken. Barnet kan 

ha svårt att förstå vad en kassör är som kan vara relevant för boken och historien. Med hjälp 

av begreppet får barnet en djupare förståelse för innehållet och diskussionen efter boken blir 

den mer givande för alla parter (Hwang & Nilsson 2011, s. 67). Enligt Vygotskij lär sig barn 

bäst när det ställs inför utmanande uppgifter som gör att det måste tänka extra noga eller till 

gränsen till för svårt. Den proximala utvecklingszonen är alltså en nivå som går att nå för 

barnen men är utmanande. Som pedagog ställer detta ett krav på att man har förkunskaper av 

var barnet ligger i utvecklingen inom ämnet. Läraren måste kunna hålla barnet intresserad 

under hela processen, då en svårare uppgift tar längre tid än en lätt. När du jobbar med att nå 

den proximala utvecklingszonen för ett barn måste man ställa öppna frågor utan att ge svaren 

till barnet (Hwang & Nilsson 2011, s. 67–68). 
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5.3 Medierande resurser 

Medierande resurser är ett samlingsnamn som Jakobsson använder, han menar att genom att 

sammanfläta kulturella produkter och artefakter med tankar för utvecklingen av tankar och 

handlingar framåt. Genom kulturella produkter och interagerande med andra människor drivs 

en lärprocess framåt, det blir en form av mediering eller samverkan som uppstår mellan 

människors handlande och tankar samt de kulturella produkterna som används i 

sammanhanget (2012, s. 153). Ett exempel på detta är vårt alfabet, som genom samhällets 

historia har växt fram. Det finns två typer av medierande resurser mentala eller fysiska. Det 

fysiska resurserna kan vara till exempel en linjal och det mentala kan vara symboler. 

Medierande resurser handlar om saker som genom samhället har formas. Man pratar om 

artefakter som genom historien har utvecklats i flera steg för att se ut som det gör idag. 

Miniräknare till exempel har inte alltid varit som den är idag utan har genomgått flera steg för 

att se ut som den gör nu. Som en gång i tiden var miniräknaren bara en kulram med flera 

kulor man kunde dra fram och tillbaka för att räkna och idag är den digital och drivs av 

batterier. Det Vygotskij anser är det viktigaste medierande redskapet är det vi använder 

dagligen, vårt språk (Säljö, 2011, 177–178).  

5.4 Appropriering via mediering 

Genom språket kan vi människor inte bara dela med oss av våra kunskaper utan kan också ta 

del av andras. Att använda språket på detta sätt kallas inom det sociokulturella perspektivet 

för appropriering. Med hjälp av språket behöver man själv inte vara kunnig inom området för 

att lösa uppgiften. Exempelvis när man får instruktioner inom ett område man ännu inte 

behärskar, såsom när man fick lära sig multiplikationstabellen (Säljö 2011, 178–179). Språket 

som en medierande resurs är något som även Forsberg Ahlcrona talar om. Hon menar att 

språket är tvådelat då det fungerar som länkar inte bara mellan människor utan även inom en 

människa. Det vill säga i den kommunikation som uppstår externt och i det interna tänkandet. 

I kommunikationen med andra omvandlar man egna värderingar, erfarenheter, perspektiv och 

sina egna motivationer (2012, s. 180). 
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6. Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur vi gått tillväga för att samla in vårt material, vilket urval som 

gjordes samt vilka etiska överväganden man tagit ställning till. Vi har använt oss av intervjuer 

för att samla in vår data. Det är en flexibel metod där man kan få svar som är utvecklande. 

Den metoden vi använde oss av var intervju i en semistrukturerad form, detta då vi ville skapa 

en avslappnad miljö under intervjun där informanterna kunde känna att de fick uttrycka sina 

tankar och vi kunde följa upp de svar vi fick med vidare frågor.  

6.1 Kvalitativa intervjuer 

Enligt Bell ger en intervju fler möjligheter till följdfrågor, hon menar att formen av en intervju 

är mindre styrd, jämfört med till exempelvis en enkät där de svar man får är de svar som man 

inte kan följa upp med till exempel följdfrågor. Detta beror enligt Bell på att man under 

intervjun får en respons där fler aspekter samverkar, till exempel tonfall och mimik från den 

som intervjuas (2016, s. 189). Bell menar vidare att man under en semistrukturerad intervju 

kan använda sig av ett intervjuschema då man i förväg kan göra exempel på följdfrågor 

beroende på svaret man får. Bell beskriver vidare att man kan ha lättare att analysera sina 

resultat om man använder sig av schemat (2016, s. 192–193). 

6.2 Genomförande av intervjuer 

Under intervjuerna låg huvudansvaret på en av forskarna, som ställde frågorna och spelade in 

intervjun för att sedan transkribera inspelningen. Medan den andra forskaren förde 

stödanteckningar och följdfrågor vid behov.  

Då arbetet syftar till att hitta förskollärare som arbetar på förskolor med etnisk mångfald 

bestämde vi oss att söka igenom kommuner och förskolors hemsidor för att hitta dessa. Vi 

gick sedan vidare genom att kontakta förskolecheferna genom mail och per telefon. På detta 

sätt fann vi förskolor med etniskt blandade grupper. 

Under arbetet genomfördes sju intervjuer med nio olika förskollärare totalt. Under två av 

intervjuerna var två förskollärare delaktiga samtidigt, detta var under intervju fem och sju. För 

att kunna skilja på dessa valde vi att skriva förskollärare fem a, fem b och förskollärare sju a 

och sju b. 
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Totalt skickades det ut en förfrågan till ca 30 förskolor. Det tog upp till tre veckor innan 

svaren från förskolorna kom. Detta gjorde att vi blev rädda att inte få ihop tillräckligt många 

intervjuer i tid. 

Från början hade vi bestämt att göra två intervjuer var, det vill säga totalt fyra intervjuer. Att 

det blev så många intervjuer till slut berodde på att vi ville vara säkra på att få tillräckligt med 

empiriskt material. Vi ville inte riskera att få negativa svar. Det visade sig senare att vi fick 

fler positiva svar än vi från början förväntat oss. Vi valde att genomföra intervjuer med 

samtliga som tackat ja. Varje intervju inleddes med ett par uppvärmningsfrågor i syfte med att 

få den intervjuade mer bekväma i situationen. Under intervjuerna var båda forskarna med när 

de genomfördes, men en forskare hade hela tiden huvudansvaret. Den ansvariga under 

intervjun ställde alla frågor och spelade in samtalet för att sen kunna skriva ner och bearbeta 

vad som sades under intervjun. Den andres uppgift var att skriva stödanteckningar och 

komplettera med frågor vid behov. Max Selin var ansvarig för intervju ett, fyra, fem och sju, 

Linda Seidel för intervju två, tre och sex. 

Innan vi började intervjua förskollärarna förklarades vad vårt område handlade om och vi 

beskrev att arbete genomfördes utefter de fyra etiska forskningsprinciperna.   

När intervjuerna genomfördes hamnade ämnet flera gånger utanför vårt område, då 

pedagogerna kopplade ihop böckerna med språk till största delen. Detta gjorde att det låg stor 

vikt på att få tillbaka de intervjuade genom följdfrågor. Ibland fick inte vi de svar vi sökte då 

följdfrågorna inte kunde fånga tillbaka förskollärarna, då förskollärarna svarade mer 

språkinriktat, detta då språket inte var vår huvudfokus. Vi kunde helt enkelt inte mäta det vi 

ville mäta. Validitet sviktade en del, därav genomfördes nio intervjuer. När vi granskade 

intervjuerna efter att vi brutit ner dem visade det sig flera gånger att ämnet under samtalen 

kom in på språk med böcker. När vi bearbetade intervjuerna var vi noggranna att inte få med 

språkdelen utan bara fokusera på våra frågeställningar för att få så reliabelt arbete som 

möjligt.  

6.2.1 Introduktion av informanterna 

I urvalsprocessen började vi kontakta förskolor i mindre städer som ligger i vår närhet. 

Genom städernas hemsidor kunde man få ett urval av förskolor som har en större etnisk 

mångfald. Därefter skickades mail till de berörda förskolecheferna som förmedlade vår 

förfrågan vidare till sin personal. Nedan beskrivs de förskollärare som intervjuades. 
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Förskollärare ett blev klar med förskollärarutbildningen 2003 och har arbetat 13 år på 

nuvarande förskola. Förskolan, som har åtta avdelningar, ligger i en mellanstor stad i 

mellersta Sverige. I förskolan går 85 % barn med annat modersmål än svenska. 

Förskollärare två blev klar med förskollärarutbildningen 1991 och har arbetat 18 år på 

nuvarande förskola. Förskolan, som har fyra avdelningar, ligger i en mellanstor stad i 

mellersta Sverige. I förskolan går 95 % barn med annat modersmål än svenska. 

Förskollärare tre blev klar med förskollärarutbildningen 1975 och har arbetat 15 år på 

nuvarande förskola. Förskolan, som har fyra avdelningar, ligger i en mellanstor stad i 

mellersta Sverige. I förskolan går 95 % barn med annat modersmål än svenska. 

Förskollärare fyra blev klar med utbildningen 1990 och har arbetat 21 år på nuvarande 

förskola. Förskolan, som har sex avdelningar, ligger i en mellanstor stad i mellersta Sverige. 

I förskolan går 80 % barn med annat modersmål än svenska. 

Förskollärare fem a blev klar med utbildningen 1991 och har arbetat tio år på nuvarande 

förskola. Förskollärare 5 b blev klar med utbildningen 2014 och har arbetat sju år på 

nuvarande förskola med uppehåll för studier mellan 2010–2014. Både förskollärare fem a och 

förskollärare fem b arbetar på samma förskola. Förskolan, som har fyra avdelningar, ligger i 

en mellanstor stad i mellersta Sverige. I förskolan går 90 % barn med annat modersmål än 

svenska. 

Förskollärare sex blev klar med utbildningen 1973 och har arbetat fem år på nuvarande 

förskola. Förskolan, som har sex avdelningar, ligger i en mellanstor stad i mellersta Sverige. 

I förskolan går 80 % barn med annat modersmål än svenska. 

Förskollärare sju a blev klar med utbildningen 1982 och har arbetat tio år på nuvarande 

förskola. Förskollärare sju b blev klar med utbildningen 1984 och har arbetat sju år på 

nuvarande förskola. Både förskollärare sju a och förskollärare sju b arbetar på samma 

förskola. Förskolan, som har fyra avdelningar, ligger i en mellanstor stad i mellersta Sverige. I 

förskolan går 80 % barn med annat modersmål än svenska. 
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6.3 Etiska överväganden 

Genom valet av metoden intervju kom de etiska överväganden att betyda mycket för oss. Det 

innebar att vi använde oss av de forskningsetiska principerna utgivna av Vetenskapsrådet 

(2002).  Därefter valde vi att avgränsa vårt forskningsområde och vi valde att ställa våra 

intervjufrågor så att de inte blev utlämnade eller kränkande för de förskollärare vi intervjuade. 

Vetenskapsrådet har gett ut riktlinjer för vilka forskningsetiska principer som i forskning är 

viktiga att ta i beaktande, dessa ingår i individskyddskravet. Vetenskapsrådet menar att 

individskyddet ställs mot forskningskravet och att forskare måste väga dem mot varandra vid 

varje ny vetenskaplig undersökning då dem inte är absoluta krav (2002, s. 5, 6). 

Vetenskapsrådet beskriver forskningskravet som att forskning kring förbättring av 

levnadsvillkor och undanröjande av fördomar måste få bedrivas. De menar vidare att det 

skulle vara oetiskt att inte bedriva forskning inom dessa områden (2002, s. 5). 

6.3.1 Individskyddskravet 

Det första grundläggande kravet är informationskravet, det innebär att den som deltar i 

undersökningen ska få information om undersökningens syfte och att deltagandet är frivilligt, 

samt att alla uppgifter som samlas in enbart kommer användas till denna undersökning 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Till exempel att vi som forskare ger tydlig information om att 

den här undersökningen handlar om etnisk mångfald i barnböcker. För att följa detta krav i 

vårt arbete såg vi till att under varje intervju ge information om vårt arbete, detta hade vi gjort 

via mail innan också.  

Det andra grundläggande kravet är samtyckeskravet, vilket innebär att deltagare i en 

undersökning måste ge sitt samtycke till sin medverkan samt till vilka uppgifter som lämnas 

ut i samband med en undersökning (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Till exempel kan 

förskolläraren välja att när som helst avsluta sin medverkan i undersökningen. Innan själva 

intervjuerna satte igång fick det intervjuade frågan om de fortfarande ville vara med och 

under alla intervjuerna fick vi ett ja.  

Det tredje grundläggande kravet är konfidentialitetskravet, som innebär att personuppgifter 

ska kunna ges största möjliga konfidentialitet. En deltagare ska inte kunna identifieras i en 

undersökning (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Till exempel är den här undersökningen gjord så 

att alla deltagare inte kan identifieras till sin person. För att se till detta har vi varit väldigt 

noga med att inte skriva ut vilken förskola eller stad de intervjuade kom från. Utan hålla det 
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så diskret som möjligt därför vi inte har använt namn på de intervjuade. Den enda 

informationen vi givit om förskolorna är hur stora de är och om det ligger i mellan Sverige till 

exempel. När det kommer till de intervjuade har vi bara skrivit hur länge det jobbat där och 

när dem gick förskollärarutbildningen.    

Det fjärde grundläggande kravet är nyttjandekravet, det innebär att de insamlade uppgifterna 

från undersökningen används till den forskning som angivits när samtycket getts 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Till exempel kommer de insamlade uppgifterna om personerna 

i undersökningen enbart kunna användas till forskning. Detta följer vi genom att hålla 

materialet för oss själva och skriver bara in i det här arbetet. 

Redan i den mailkontakt vi upprättade med förskolecheferna var vi noga med att berätta vilka 

forskningsetiska principer vi tillämpar i detta arbete. 
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7. Resultat 

I denna del tar vi upp vilka resultat vi fått genom de sju intervjuerna vi genomfört.  

7.1 Barnlitteraturens roll i förskolan 

Sju av de nio förskollärare som intervjuats menar att dagens barnlitteratur har en viktig roll 

för att spegla eller belysa etnisk mångfald i dagens samhälle. Förskollärare ett menar att det 

har en stor betydelse för barnen att de kan känna igen sig i böckerna och att man mer och mer 

går ifrån att visa en stereotyp bild av barnen i böckerna som blonda och med namn som till 

exempel Kalle och Lisa. Detta menar förskollärare ett har en stor betydelse för förskolan hen 

arbetar på då den har många barn med en mångkulturell bakgrund. Förskollärare två menar 

även hen att böckerna behöver ge en känsla av igenkänning, hen menar att barnen annars blir 

ointresserade av böckerna och dess innehåll.  

Vi brukar ju gå till biblioteket och låna böcker och då har vi ju oftast barnen med oss. 

Och då får de också vara med och välja lite böcker. Så att man fångar lite deras intressen 

också. Och att dem liksom, sen kan man ju ibland låna böcker också som tar upp om 

kompisar och hur man ska vara med varandra och lite så, men ofta är det deras egna 

intressen, för att det ska bli intressant för dem att lyssna 

Förskollärare två (2016) 

Förskollärare fyra menar att det finns bra böcker för att belysa etnisk mångfald, men att man 

som pedagog måste ha en dialog med vårdnadshavare då vissa böcker visar en bild som de 

kanske inte tycker stämmer överens med hur de ser att samhället eller deras levnadssituation 

ser ut.  

Vi har olika religioner i gruppen som ser olika på vad som får pratas om och inte. Därför 

försöker vi välja böcker som är anpassade för att förklara på ett bättre sätt. Detta sker 

också i samråd med föräldrarna, till exempel ditt barn pratar om kroppen ni kan använda 

denna bok för att ert barn ska förstå det bättre på ett naturligare sätt. Det är så vi jobbar.     

Förskollärare fyra (2016) 

Förskollärare fem a sa att det är genom barnlitteraturen vi kan visa hur världen ser ut och 

förskollärare sex instämde och sa att bilderböcker är väldigt viktigt. 

Förskollärare tre menar att en bok kan vara ett redskap till vidare diskussioner för att nå 

längre än bara det som står, hen uttryckte sig så här: 
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Jag menar det är ju inte bara böcker, böcker har ju även ett sånt syfte inte bara att som vi 

tänker läsa från pärm till pärm. Utan man pratar mycket om böcker, och det kanske är så 

det skiljer sig på vår förskola mot andra. Att vi jobbar mycket med bilder, så det finns ju 

nu väldigt fina böcker som bara har bilder till 

exempel.                                                                                

Förskollärare tre (2016) 

Förskollärare sju a och sju b säger att de inte tänkt så mycket på vad och hur barnlitteraturen 

speglar eller belyser etnisk mångfald. De menar vidare att de tycker att det idag finns mycket 

djur istället i böckerna för att visa olikheter och att det kan vara svårt att hitta böcker som 

riktar sig mot etnisk mångfald, då sådana böcker i många fall är utplockade på biblioteket 

eller att böcker som finns är mer inriktade på att vara översatta versioner av svenska böcker.  

Inte direkt utan det finns mest böcker på annat språk. Men då är det mest Alfons på 

kinesiska till exempel. Så det är inge direkt från andra länder utan handlar oftast om 

svenska böcker som blivit översatta på annat språk.   

Förskollärare sju a (2016) 

 

Böcker går att jobba med på olika sätt både med och utan boken, enligt förskollärare två. Man 

kan till exempel arbeta vidare med en bok med barnen för att utveckla grundhistorien, som att 

göra en teater av historien man läst för barnen. Man samtalar runt grundhistorien för att nå 

längre i barnens förståelse enligt förskollärare två.  

Förskollärare fyra tar också upp att pedagogerna gör ett aktivt val för att välja böcker där 

barnen kan få en igenkänning. Hen menar att det handlar om hur man som pedagog på detta 

sätt stärker barnets självkänsla och identitet och genom vad man väljer att göra med de 

bilderböcker man läser för barnen. Förskollärare tre menar att det viktiga är att hitta 

bilderböcker som tar upp händelser som barnen kan relatera till snarare än ett utpekande av en 

etnisk mångfald. 

Sju av nio förskollärare anser att jobba med bilderböcker är en bra väg att gå när det kommer 

till etnicitet. det vikten med böckerna som handlar om etnicitet är att barnen kan känna igen 

sig i boken. Om barnen inte gör det anser förskollärarna att böckerna inte ger något. 
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7.2 Aktiva resurser för urval 

Åtta av de nio förskollärarna som intervjuades menade att det är ett aktivt val från 

förskollärarnas sida om barnböcker med etnisk mångfald visas på förskolan. De menade också 

att det är upp till förskollärarna att visa med annat material, till exempel flanosagor, och 

därigenom kunna koppla materialet till den barnlitteratur som finns tillgänglig. Genom att 

använda sig av andra material som verktyg för att koppla etnisk mångfald till den aktuella 

förskoleavdelningen. Förskollärare två menar att utbudet av dessa böcker har ökat på 

biblioteket.  

Förskollärare sex tar upp att det är fler och fler böcker som tar upp och visar på en större 

etnisk mångfald, då detta är ett ämne som lyfts mer de senaste åren enligt hen. ”Åtminstone de 

böckerna som vi hade här på förskolan, sen kanske det finns lite bättre på biblioteken idag eftersom 

det här är någonting som har lyfts mer och mer under de senaste åren” Förskollärare sex (2016). 

Förskollärare tre menar att det finns fler böcker som visar på etnisk mångfald och att det är 

en förändring jämfört med för 20–25 år sedan. 

Både förskollärare fem a och fem b påpekar att det gäller att vara medveten när man väljer 

böcker och att valet beror väldigt mycket på hur barngruppen ser ut just nu och vilket ämne 

man prioriterar. Förskollärarna menar även att de ser ett problem med att göra barnen 

delaktiga i processen att välja böcker med en etnisk mångfald, detta då biblioteket de går till 

har en separat hylla för böcker med etnisk mångfald. De ser att barnen hellre går till 

boklådorna som är mer tillgängliga för dem. Hen uttryckte sig såhär 

När man är på biblioteket och lånar böcker med barnen så är ju alla barnböcker t.ex. i det 

högra hörnet men sen finns det speciella hyllor med genus och dit går ju inte barnen. Utan 

då måste det vara ett aktivt val från oss pedagoger att gå dit och låna. I boklådorna som 

barnen går i är det inte så stort urval. Om man ska få avdelningen att låna böcker med 

mångfald i så är det upp till den vuxna och det är ett problem. 

Förskollärare fem b (2016) 

Alla nio förskollärare som intervjuats menar uttryckligen att det är viktigt och nödvändigt att 

användas sig av den kompetenta personalen som finns på biblioteken i deras städer/områden 

för att hitta relevanta barnböcker till förskolans verksamhet.  

Förskollärarna väljer inte enbart böcker på egen hand utan tar ibland hjälp av olika resurser 

för att få förslag på vad man ska införskaffa för att få in material som lyfter etnicitet. 
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Förskollärare ett säger att man under en tid fick hjälp av modersmålslärare för att ta fram 

flera böcker som man i sin tur använde för att skapa ett litet bibliotek för barnen. “vi hade det 

här Ida projektet och då hade vi modersmålslärare på alla språk alltså på deras språk vi hade här. Dem 

hjälpte oss jättemycket, då gjorde vi ett bibliotek ute i lekhallen” Förskollärare ett (2016). 

Förskollärare två använde sig inte av modersmålslärare utan tog hjälp av biblioteket för att 

hitta böcker som kan belysa etnicitet.   

Förskollärare tre säger att man använde sig av biblioteket. Hen tyckte att man har mycket 

bättre förutsättning att använda sig av biblioteket idag än för tjugo år sen, då utbudet har vuxit 

och blivit bredare för att kunna hitta material att använda för att arbeta med etnicitet. ”... 

annars kan man då låna på biblioteket. Och det har ju blivit bättre då, så det har blivit en stor skillnad 

mot förr till exempel 20 år sen.” Förskollärare tre (2016). 

Förskollärare fyra arbetar mycket med att samtal om bilderna i böcker för att prata runt det 

för att ge barnen en bild av hur samhället ser ut idag. Hen nämner att ibland vänder man sig 

till föräldrarna för att få inspiration om olika böcker att införskaffa. Detta gjorde man de 

gånger man kände att ett barn till exempel valde bort bilderböckerna som fanns på förskolan. 

För att få fram böcker som barnen kunde känna igen sig i. 

Förskollärare fem a och fem b tar upp att de också använde sig av biblioteket i sin stad, för att 

få idéer till material som kan vara bra att låna inom ämnet etnicitet eller att köpa in. 

Biblioteket i den här staden kom också ut till förskolor ibland med böcker som tog upp olika 

ämnen. Biblioteket beskrevs som väldigt aktivt. För några år sen genomförde pedagogerna en 

undersökning om vad böckerna på förskolan innehöll för att ta reda på vad man behövde köpa 

in. Man tittade till exempel på hur många böcker man hade med svenskt ursprung och böcker 

som kom från andra länder. Förskolan gjorde detta för att bli mer medvetna om litteraturen i 

förskolan och för att kunna ta nästa steg i sin utveckling när det kommer till att arbeta med 

böcker. Man arbetade också med en hemsida som man ansåg var bra. Förskollärare fem a 

uttryckte sig så här: 

Det blir mycket spontant språk runt boken och dess innehåll. Vi lånar inte bara böcker på 

biblioteket utan vi köper också in från olika hemsidor. Vi använder oss av en sida som 

jobbar med att hitta normöverskridande böcker.    

Förskollärare fem a (2016) 

Förskollärare sex använde sig som många andra av biblioteket för att hitta böcker inom 

områdena de jobbade med. De använde sig också av språkskolan som man kan söka till när 
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barn har svårt med språket. När språkskolan kommer ut till förskolan har de böcker med sig 

som ibland belyser den etnicitet som existerar i vårt samhälle. 

Förskollärare sju a och sju b beskrev att de ibland brukar använda föräldrarna när det 

kommer till att välja in böcker till förskolan. De tog upp ett exempel om när ett barns mamma 

ville att förskollärarna skulle låna en bok till förskolan som barnet hade hemma för att få 

barnet intresserad. De tog också upp ett exempel där föräldrarna gav böcker till förskolan. Det 

kunde till exempel vara böcker de fått från McDonalds. 

Vi gjorde det med ett barn som hade lite svårigheter och då ville mamman i alla fall att vi 

skulle låna samma bok på biblioteket som de hade hemma på kurdiska. Detta gjorde vi 

för att kunna läsa parallellt mellan hemmet och förskolan. 

Förskollärare sju b (2016) 

Ytterligare en förskollärare som uttryckte att de jobbade med föräldrarna för att hitta givande 

material för deras barn var förskollärare fyra. Hen sa så här gällande att använda föräldrarna 

som en resurs “Det är jätteviktigt att hela tiden samarbeta med föräldrarna.” Förskollärare fyra 

(2016). 

Tre av nio förskollärare använder sig av föräldrar för att hitta nya böcker med etnisk 

mångfald. De resterande sex förskollärarna menar att det finns en möjlighet att använda sig av 

föräldrarna när det kommer till val av böcker med etnicitet, men det i sig var inte vanligt 

förekommande. Under alla intervjuer fick vi veta att modersmålslärare inte finns längre och 

att de är saknade, eftersom förskolorna såg dem som en tillgång när det kommer till att få 

hjälp att jobba med etnicitet. Alla nio intervjuade förskollärare sa att de använde sig av 

biblioteket i olika utsträckningar.   
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8. Diskussion 

Samhället utvecklas hela tiden, och idag har Sverige ett väldigt mångkulturellt samhälle med 

människor från många olika länder och kulturer. Eftersom det är i denna miljö dagens barn 

växer upp i, är det också viktigt att detta speglas i den barnlitteratur som finns. Det är också 

av samma anledning viktigt att pedagogerna aktivt jobbar med detta. 

Syftet med vår undersökning har varit att undersöka förskollärares uppfattningar rörande 

etnisk mångfald i relation till barnlitteratur och vilka resurser de anser sig använda.  

Under arbetets gång har vi använt oss utav ett sociokulturellt perspektiv. Nedan följer en 

diskussion rörande resultatet och den tidigare forskningen där dessa två jämförs mot varandra 

ur detta perspektiv.    

8.1 Hur ser förskollärare på barnlitteraturens betydelse i 

förskolan för att belysa etnisk mångfald? 

I samband med de intervjuer som vi genomfört i mångkulturella områden sade förskollärarna i 

de olika områdena att barnböcker är väldigt viktigt när det kommer till att visa barnen vilka 

etniciteter det finns i dagens samhälle. Flera av förskollärarna menar även att det är lika 

viktigt att barnböckerna speglar vardagen på förskolan som att barnböckerna visar andra delar 

än Sverige. 

Så som många av de förskollärare vi intervjuat sagt, ligger mycket av ansvaret hos 

pedagogerna när det gäller böcker som visar på etnisk mångfald. Aktiv medvetenhet om vilka 

böcker man ska välja till förskolan är viktigt när man varit på biblioteken, detta pekar flera av 

artiklarna vi tagit del av, exempelvis artikeln av Perini (2002) och boken skriven av Sandvik 

och Spurkland (2011) på, samt flera av de förskollärare vi intervjuat. Förskollärare fem b 

uttryckte sig som så att bibliotek är konstruerade så att bilderböcker är samlade på ett och 

samma ställe, förutom bilderböcker om etnicitet som då ofta står för sig. Dessa specialhyllor 

går barnen sällan till när de ska välja böcker. Här måste vuxna istället lägga mer fokus för att 

ha en möjlighet att jobba med etnicitet i förskolan, och pedagogerna måste planera för det. 

Förskollärare fyra menade att det finns många möjligheter att arbeta med böcker där olika 

etniciteter är representerade, då det finns bra böcker på marknaden. Hen sa vidare att det i 

valet av böckerna måste finnas en medvetenhet om hur böckerna kan uppfattas av föräldrarna 

till barn med en eller flera andra etniciteter, och att dialogen då blir än viktigare för att hitta 
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böcker som belyser på ett sätt som är anpassat för barnen och som då kan skapa diskussion. 

Här kommer också det Gönen m. fl. menade in, att det många gånger är pedagogerna som 

genom sin attityd till böcker, och hur de väljer att göra aktiviteter i anslutning till dessa, ger 

barnen en grund till vidare intresse för litteratur som kommer följa barnen genom hela livet 

(2011, s. 4098, 4101, 4104). Om pedagogerna inte visar ett intresse för böcker med etnisk 

mångfald kommer inte barnen heller göra det enligt Gönen (2011, s. 4098, 4101, 4104). För 

att dessa böcker ska ge något kan man använda dem som en medierande resurs, att genom 

böckerna föra en läroprocess med barnen rörande det givna ämnet som man finner i boken. 

Man använder boken för att starta upp en social diskussion med barnen (Jakobsson, 2012, s. 

153). Förskollärare två belyste det här och menade på att man använder boken som en start 

för en vidare diskussion eller samtal, samt vid planerandet för aktiviteter som utgår från 

boken.   

Barnlitteratur är ett viktigt verktyg som länge har funnits och blivit använt i förskolans 

verksamhet. Genom bilderböcker kan pedagoger lära ut om bland annat olika etniciteter, 

värderingar, önskvärda beteenden, hur man kan lösa konflikter eller visa på vardagliga 

situationer. Wan menar att barnlitteratur är ett kommunikationsmedel som berättar många 

saker utan att vara övertydlig med vilken kultur den utspelar sig i (2006, s. 140). Denna 

medierande resurs är lika mycket en kulturell produkt som ett medierande redskap, detta då 

man genom att använda sig av barnlitteratur kan stärka barnens utveckling (Jakobsson 2012, 

s. 153 & Säljö 2011, 177–178). Alla nio förskollärare namngav att de hade boksamtal med 

barnen på deras förskolor. Dessa boksamtal utgör en del av det som medierande resurser 

handlar om, att man genom användandet av en kulturell produkt för utvecklingen av den 

mentala lärprocessen framåt. 

För att en bok ska kunna ge något till barnen måste de ha en möjlighet att förstå innehållet. 

Bartow Jacobs säger att detta ligger på förskolläraren; att välja böcker som utmanar barnen, 

eftersom förskolläraren vet på vilken mognadsnivå barnen är och då kan ha en större 

förståelse för hur barnen kommer ta till sig berättelser (2016, s. 371–372). På det här sättet 

kan man jobba med barnen för att nå längre genom att arbeta med den proximala 

utvecklingszonen. Där kan man tillsammans med barnen nå längre inom förståelsen (Hwang 

& Nilsson 2011, s. 67–68). Om förskolläraren har en medvetenhet om vilka associationer 

barnen kommer göra till berättelser kan förskolläraren veta vilka böcker som kommer vara 

meningsfulla att ha på förskolan (Bartow Jacobs 2016, s. 371–372). Det är något alla 

pedagoger borde ha i åtanke för att få ut det mesta av de böcker som finns. Man kan använda 
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böcker till så mycket mer än att bara skapa en lugn stund. Under intervjun med förskollärare 

fyra fick vi en inblick i hur de utnyttjade böcker för att hjälpa barnen. De använde 

bilderböcker för att förklara saker för barn från olika religioner i samråd med föräldrarna, till 

exempel om barnet pratar om kroppen kan pedagogen erbjuda en bok hen tycker är bra för att 

förklara detta.  

Det är inte alltid bara pedagoger som väljer vilka böcker man ska ta in på förskolan, utan för 

att fånga barnens intresse och funderingar måste man låta barnen vara delaktiga i valen. Det 

var även något förskollärare två uttryckte, att när det kommer till val av böcker är det barnens 

intressen man vill åt. Detta gör man genom att låta barnen vara med på biblioteket och välja 

böcker. Däremot kvarstår ett problem om man arbetar på detta sätt och det tog förskollärare 

fem b upp; att barn undviker specialhyllorna där ofta etniska bilderböcker finns på 

biblioteken. Enligt dennes mening undvek barnen att gå dit, så genom arbetssättet 

förskollärare två och fyra hade skulle inte böcker med etnicitet komma in på förskolan.  

Enligt Gönen m. fl. så ligger en del av valet av böcker på pedagogerna då deras attityder mot 

böcker speglar barnens intressen. Ur det perspektivet måste pedagogerna visa ett intresse för 

det etniskt mångkulturella för att för att få barnen att vilja låna böcker med sådana inslag. 

Detta blir en del av den proximala utvecklingszonen, att samtidigt som man använder sig av 

barnens intressen ger dem en utökad förståelse för hur olika situationer och upplevelser kan se 

ut. Däremot går inte alla böcker att använda till att belysa etniciteter bara för att innehållet 

innefattar detta. Bista menar att det är en fördel om författaren har erfarenhet av den kultur där 

barnboken utspelar sig, då det är lättare att vara tydlig med vilka värderingar och situationer 

som kan uppstå i den kulturen (2012, s. 323). Genom att författare har en kunskap om den 

kultur de skriver om blir bilden av den kulturen mer nyanserad, något som behövs om 

barnböcker ska ha en framträdande roll i att motverka negativa och stereotypa bilder av 

kulturer.  

Både förskollärare tre och förskollärare fyra menar att det är viktigt att använda sig av böcker 

som ett redskap för att visa på igenkänning för barnen. Böcker är medierande redskap som på 

barnens nivå kan skapa en känsla av identitet och stärka barnens självkänsla, enligt 

förskollärare fyra. Detta är en del av ett aktivt val och något som man som personal i 

förskolan ska arbeta med och förskollärare fyra pekar på att det är genom igenkänning som 

man sedan kan utveckla aktiviteter eller utforma samtal som utmanar den proximala 

utvecklingszonen hos barnen. Förskollärare tre menar att det kan få negativa responser från 
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barnen om boken inte tar upp ämnen som barnen kan relatera till, och att barnen får negativa 

bilder om etnicitet om bokens handling är utpekande mot en etnicitet.  

8.2 Hur ser förskollärare på urval av barnlitteratur i 

förskolan ur ett mångfaldsperspektiv och vilka resurser 

anser de sig använda för att göra detta? 

I de intervjuer som genomförts sade åtta av de nio förskollärarna att det ofta är upp till 

förskollärarna att hitta dessa böcker där en etnisk mångfald är representerad. Det handlar om 

att ha ett medvetet tänk när det gäller vilka böcker som ska väljas till avdelningen. Att hitta 

böcker på biblioteket med etnisk mångfald i leder ofta till de avskilda hyllorna. Detta gör att 

barnen själva får svårt att hitta dessa böcker. För att ett bibliotek ska vara mer givande borde 

dessa böcker stå med de övriga bilderböckerna, därigenom får barnen en chans att välja 

böcker med etnicitet. Detta problem uttryckte förskollärare fem b; att detta syns på biblioteket 

de brukar gå till. Där är utbudet väldigt litet och de etniska böckerna som finns placeras på en 

specialhylla som barnen aldrig rör. Förskollärare sex uttrycker sig så att det behövs fler 

författare som skriver böcker med mångfaldsinslag för att utbudet ska ha en chans att öka. 

Idag anser förskollärare sex att det är för få som gör detta, vilket är en bidragande roll till att 

det inte går att hitta mycket av dessa böcker på biblioteket.  

Förskollärare behöver även få mer hjälp för att veta till vilka de kan vända sig till för att få 

den nödvändiga hjälpen att hitta dessa böcker. Genom att appropriering med bibliotekens 

personal kunde förskolans personal utöka sina kunskaper i vilket utbud det finns att tillgå. Det 

är viktigt för barn att lära sig om kulturella skillnader för att lära sig att acceptera varandras 

olikheter. Enligt Sandvik och Spurkland måste förskolor tänka på att införskaffa litteratur som 

visar på olika etniciteter. Författarna säger däremot att detta inte är så lätt att få till då det idag 

är brist på barnböcker som har möjlighet att visa på etnisk mångfald (2011, s 123).  

Barnböcker har utvecklats åt olika håll genom åren, vilket har styrts av vad samhället tycker 

är viktigt för barnen att lära sig (Kåreland 2013, s 1). Enligt Sandvik och Spurkland behövs 

idag litteratur med många olika kulturer representerade för att ge barnen de kunskaper de 

behöver, så som kulturella skillnader, men frågan är om detta syns i dagens samhälle (2011, s 

123). 
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Några av de intervjuade tycker att det till en viss del blivit bättre genom åren, till exempel 

säger två förskollärare att de anser att de kommit fler böcker som kan hjälpa dem att lyfta 

etnicitet i förskolan. Detta medan två av förskollärarna inte hade tänkt på det. Enligt 

förskollärare sju a är det brist på böcker med etniska inslag; de böcker man hittar idag är 

svenska böcker, som till exempel mamma mu, på olika språk. Böcker från andra länder är en 

bristvara enligt hen. Förskollärare sex håller inte med förskollärare sju a, hen menar att det 

har blivit bättre med böcker med etniska inslag, både på förskolan och på biblioteket. 

Däremot om man tänker på det som Bista skriver; att författare behöver erfarenheter av 

etniciteten man ska framlägga i bilderböcker för det ska vara givande, blir mängden böcker 

man kan använda för att visa på etniciteter ännu mera begränsad (2012, s. 323). 

Hur gör förskolan för att bestämma vilka böcker som ska finnas i förskolan? Intervjuerna som 

genomfördes visade att alla förskolorna använde sig av någon slags resurs när de skulle till att 

välja böcker med etniskt innehåll. När de intervjuade fick frågan om vilken typ av resurs de 

använder sig av, så gav de oss svaret att man vände sig till sitt lokala bibliotek, dock gav dem 

olika svar i hur de använde sig av biblioteket. Flera av de intervjuade delade olika bilder med 

vad biblioteket kunde erbjuda när det kom till böcker med etnisk mångfald. Förskollärare tre 

och förskollärare sex menar båda att urvalet av böcker som finns tillgängligt blir bättre men 

att de kan vara svåra att hitta. Förskollärare tre pekar på att urvalet hos biblioteken har 

breddats om man jämför med hur urvalet såg ut för 20–25 år sedan. Förskollärare sex har inte 

reflekterat över hur urvalet breddats, men pekar på skillnaden mellan vilka resurser hens 

förskola och biblioteket de går till har för ekonomiska resurser. Förskollärare sex reflekterade 

under intervjun även över om hur ämnet etnicitet har lyfts mer och mer och att det genom 

detta blir lättare att hitta böcker med en etnisk mångfald.  

Genom att arbeta utefter en praktikgemenskap samverkar man och delar erfarenheter och 

kunskap som gjordes mellan personalen på biblioteken och förskollärarna. Pedagogerna 

uttryckte även att de gjorde detta med föräldrarna till viss mån (Adler 2008, s. 196 & Säljö 

2009, s. 203). Några av de intervjuade förskollärarna nämnde även att de vid några tillfällen 

använt sig av föräldrar på avdelningen för att få tips på barnböcker. Det kunde handla om att 

få tips om böcker barnen tyckte om, då barnet inte ville läsa någon av böckerna förskolan 

erbjöd. Förskollärare sju a och sju b nämnde att de fick böcker av föräldrarna också för att ha 

på förskolan. Det är bra att ha praktikgemenskaper med föräldrarna för att hitta böcker som 

undviker stereotypa drag (Adler 2008, s. 196 & Säljö 2009, s. 203). Thorsson skriver att inte 
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alla böcker man hittar med etnicitet är bra böcker, utan kan vara dåliga på ett sådant sätt att de 

lyfter stereotyper som ger barnen en felaktig bild av dagens samhälle (1985, s. 67).     

En resurs som många av de intervjuade tidigare använt sig av var modersmålslärare, men 

dessa finns inte längre möjliga som resurs för förskolorna. Modersmålslärare beskrevs som ett 

givande hjälpmedel för pedagogerna för att nå de proximala utvecklingszonen (Hwang & 

Nilsson 2011, s. 67–68) när det kom till litteratur som kunde erbjuda ett givande läromedel för 

barnen. 

8.3 Sammanfattning 

Under vårt arbete har vi arbetat för att få svar på våra frågeställningar; hur ser förskollärare på 

barnlitteraturens betydelse i förskolan för att belysa etnisk mångfald? Hur ser förskolläraren 

på urval av barnlitteratur i förskolan ur ett mångfaldsperspektiv och vilka resurser anser de sig 

använda för att göra detta? Detta gjordes genom intervjuer med nio pedagoger med olika 

bakgrund. Det som var gemensamt för samtliga pedagoger var att de alla i någon utsträckning 

använde sig av de lokala biblioteken för att i verksamheten kunna visa upp böcker med 

mångfald för barnen. Den vanligaste metoden att arbeta med dessa böcker var genom 

högläsning. Förskollärarna nämner även att för att få en mångfald i barnböckerna till 

verksamheten måste de vara aktiva och drivande i sin roll som förskollärare.  

Slutsatsen vi kan dra från detta fördjupningsarbete är att bilderböcker behövs i större 

utsträckning än vad som finns nu i samhället för att ge förskollärarna chans att jobba med 

etnicitet på en passande nivå för barnen. Detta arbete tyder på att biblioteket är den mest 

givande resursen när det kommer till att hitta etniska bilderböcker för barn.  
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10. Bilaga 

Uppvärmningsfrågor: 

När gick du utbildningen till förskollärare? 

Hur länge har du jobbar här? På andra förskolor? 

Ungefär hur många barn finns på din förskola som har en annan etnicitet än den svenska? 

Första generationens invandrare? Längre tillbaka? 

Hur ser förskollärare på barnlitteraturens betydelse för att belysa etnisk mångfald i samhället? 

1) Brukar ni läsa högt för barnen i förskolan? Berätta i så fall vad som finns för syfte/olika 

syften med högläsningen och hur du skulle beskriva att du/ni arbetar med högläsning på din 

avdelning? 

2) Berätta om du menar att barnlitteraturen har någon särskild roll för att spegla/belysa barns 

olika etniska ursprung (inklusive det svenska) – hur och varför? 

Hur ser förskolläraren på urvalet av barnlitteraturen i förskolan ur ett mångfaldsperspektiv? 

3) När du/ni väljer böcker för högläsning, händer det att du/ni tänker på hur olika etnicitet 

speglas i böckerna? I så fall hur, i vilka situationer, för vilka barn? 

4) Berätta om ni använder er av olika resurser, t.ex. barnens föräldrar, bibliotekarier, 

modersmålslärare för att välja böcker ur ett etniskt mångfaldsperspektiv för högläsning och i 

så fall hur? Exempel? 

Vilka möjligheter och/eller begränsningar ser du för urval av böcker ur ett etniskt 

mångfaldsperspektiv 

5) Hur beskriver förskolläraren hur man gör barn delaktiga i böckers innehåll ur ett 

mångfaldsperspektiv? 

6) Du har redan beskrivit hur högläsningen går till på avdelningen. Nu skulle jag vilja veta 

mer specifikt om vad du tänker om hur du får reda på hur barnen uppfattar och förstår 

innehållet i det som läses (text och bild) generellt? Ur ett etniskt mångfaldsperspektiv?  

7) Något du vill lägga till? 

 

 


