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Abstract | Sammanfattning 

Barnlitteratur ses som en självklar del av förskolans verksamhet och det är vanligt med daglig 

högläsning. Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka vad förskollärare har för syn på 

och vad som påverkar deras val av barnlitteratur avsedd för högläsning i förskolan. För att 

undersöka detta har en enkätundersökning genomförts i en större och en mindre kommun. 

Resultatet har analyserats ur ett didaktiskt och ett ramfaktorteoretiskt perspektiv för att synliggöra 

de didaktiska val förskollärare gör samt vilka faktorer som kan påverka deras möjlighet att göra 

dessa val. Resultatet presenteras genom beskrivande statistik och visar att förskollärare anser att 

förskolan bör rymma flera olika genrer och i synnerhet faktaböcker, medan de själva tycks föredra 

verklighetstrogen skönlitteratur. Förskollärare anser att böcker som väljs bör intressera barnen, ha 

positiv värdegrund och locka till samtal och diskussion. Det framstår även som viktigt att barnen 

ska kunna identifiera sig i berättelsen. Högläsning används främst för att ge tillfälle till samvaro 

samt stimulera fantasi och verbal språkutveckling. Bibliotek framstår som det vanligaste sättet att 

införskaffa böcker och förskollärare är generellt nöjda med utbudet. 

Förskollärare i yngre barngrupper anser att det är viktigare att utbudet motverkar stereotypa 

könsroller än de i äldre barngrupper, som istället lyfter vikten av att böckerna lockar till samtal och 

diskussion. Den mindre kommunen verkar inte ha samma möjligheter att köpa böcker som den 

större kommunen men tar emot fler barnböcker som skänks. I den mindre kommunen var en positiv 

värdegrund viktigare medan fler förskollärare i den större kommunen lyfte genusaspekter. 

Förskollärare i den större kommunen lade mer tonvikt vid diskussion och förskollärare i den mindre 

betonade istället samvaron. Några slutsatser är alltså att förskollärares syn på barnlitteratur 

påverkas till viss del av vilken ålder barngruppen har, men också var i landet man bor. Anskaffandet 

av barnlitteratur påverkas också av den geografiska faktorn. Däremot visar studiens resultat inga 

skillnader vad gäller anskaffning beroende på barngruppens ålder. 

 

Nyckelord: barnlitteratur, högläsning, förskola, litteraturdidaktik, urval 
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1. Inledning 

När vi har varit ute på förskolor i samband med arbete och verksamhetsförlagd utbildning har vi 

lagt märke till att arbetet med barnlitteratur har varierat mycket ur flera olika aspekter - allt från 

hur många och vilka böcker som funnits tillgängliga till hur förskollärare använder litteraturen i olika 

syften. Detta har bidragit till en ökad nyfikenhet kring förskollärares medvetenhet i arbetet med 

barnlitteratur i förskolan.  

Vi har bland annat sett att högläsning ofta eller endast sker i samband med vilostund och tillfällen 

där syftet är att barnen ska varva ner. Baserat på kunskap vi fått från förskollärarutbildningen anser 

vi att barnlitteratur även kan och bör användas medvetet i syfte att utveckla barnens förmågor 

inom olika områden, till exempel språkutveckling, social samvaro, samförstånd, reflektion- och 

diskussionsförmåga och fantasi. Vi anser att barnlitteratur därmed kan användas som utgångspunkt 

för att uppnå mål och riktlinjer som rör barns utveckling och lärande, som finns i förskolans läroplan 

(Lpfö98, 2016, s. 8–12). Att ha ett utvecklat ordförråd samt kunna läsa och skriva är en förutsättning 

för att man dels ska klara av skolan men också kunna vara delaktig i samhället i stort.  

Beroende på vilka böcker som finns på förskolan kommer sättet man använder litteraturen 

antagligen att se annorlunda ut. Arbetet med barnlitteratur börjar därför redan i själva urvalet av 

litteratur. Våra erfarenheter är att utbudet av barnlitteratur skiljer sig åt mellan olika förskolor. Det 

har till exempel varierat hur ofta man besöker biblioteket och hur urvalet där går till, om barnen får 

följa med och i så fall vilka, samt hur mycket barnen får vara med att påverka valet av böcker. Vi vill 

i vår undersökning få en inblick i förskollärares didaktiska val av barnlitteratur i förskolan, och hur 

de motiverar dessa. 
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2. Bakgrund 

Högläsning för barn är mycket vanligt förekommande på förskolan och på många förskolor läser 

man för barnen varje dag (Simonsson, 2006, s. 5). I det här avsnittet kommer vi gå igenom varför 

man använder barnlitteratur i förskolan och hur användandet och motiveringen av det förändrats 

över tid. 

2.1 Varför högläsning i förskolan? 

Det finns inget läroplansmål som är uttryckligen kopplat till att läsa barnböcker tillsammans med 

barn. Däremot finns det mycket i läroplanen som går att koppla till användande av barnlitteratur. 

Det står till exempel att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling 

och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” under 

beskrivningen av förskolans värdegrund och uppdrag. Förskolan ska också sträva efter att varje barn 

”utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner” och ”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda 

sig av, tolka och samtala om dessa” (Lpfö98, 2016, s. 7 och 10).  

Det är alltså inte obligatoriskt att använda sig av barnlitteratur i förskolan. I kursplanerna för till 

exempel svenska och samhällsorienterade ämnen i årskurs ett till tre ingår dock att barn ska läsa 

och analysera skönlitterära texter (Skolverket, 2017a, s. 1; Skolverket, 2017b, s. 2). Läsning av 

skönlitterära texter i förskolan brukar också framhävas som viktigt för barns språk-, läs- och 

skrivutveckling. Litteratur ska alltså läsas i skolan, varför det kan vara intressant att arbeta med i 

förskolan då den i viss mån ska vara skolförberedande.  

Litteratur stimulerar den språkliga utvecklingen då framförallt illustrationerna ofta lockar barnen 

att kommunicera, fråga och dikta vidare. Läsningen och efterföljande samtal om boken utgör en 

konkret språklig aktivitet. Barn kommer då i kontakt med nya ord och lär sig om hur meningar byggs 

upp. Litteraturen utgör en sammanhängande text med röd tråd vilket hjälper barnen att lära sig 

hitta sammanhang och kronologi för att själva kunna berätta och hänga med i samtal. Då 

litteraturen är bortom här-och-nu så kan barnen, med stöd av bokens illustrationer samt eventuell 

rekvisita, förstå och i längden själva börja använda sig av ett språk som är utanför här-och-nu 

(Sandvik & Spurkland, 2011, s. 67–71 och 76–77; Fast, 2011, s. 186).  

Sandvik och Spurkland betonar också litteraturens skriftspråklighet, och menar att behärskning av 

skriftspråket är en förutsättning för att kunna delta demokratiskt i vårt samhälle. Då inte alla barn 

på förskolan kommer från en miljö där litteratur och läsning är en del av vardagen, menar de därför 

att förskolan måste vara en plats för detta. Med hjälp av förskollärare som uppmärksammar barnen 

på den skriftliga texten så utgör litteraturen ett tillfälle att visa att skrift representerar innehåll. Då 

man använder sig av litteratur i flera olika genrer såsom skönlitteratur eller faktatext lär sig barn att 

olika texter kräver olika saker av läsaren för att kunna tolka dem (Sandvik & Spurkland, 2011, s. 69–

73 och 83). Jean Hebrard talar om att skapa ett litterärt universum där barnen då de regelbundet 

möter flera olika texter skapar ett nätverk mellan dessa vilket ökar deras förståelse för de texter de 

möter (ref. i Ştefănescu & Stoican, 2015, s. 349). 
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Högläsning ger möjlighet för barn att lära sig om andra människor och om samhället (Fast, 2011, s. 

186). Sandvik och Spurkland menar också att litteraturen ger erfarenheter av en mångfald av 

personer och visar flera olika möjliga handlingsalternativ. Den visar att olika personer har det 

annorlunda, men mycket kan också vara likt de förhållanden som finns i barnens värld. Litteratur 

kan alltså även ge möjlighet att identifiera sig med andra personers känslor och upplevelser och se 

hur karaktärerna har hanterat dessa. På så vis ges barn trygghet och stöd i sitt identitetsskapande 

(Sandvik & Spurkland, s. 75 och 80–81). Ştefănescu och Stoican betonar också högläsningens 

känslomässiga fördelar då de ger barn möjlighet att uppleva flera olika känslor men även komma i 

kontakt med nya (2015, s. 350). 

Sandvik och Spurkland påpekar att litteratur med en mångfald av personer och miljöer skulle kunna 

ge större möjligheter att utveckla tolerans och öppenhet för mångfald. Litteratur ger även 

gemensamma referensramar för barnen att använda för lek och samtal.  På så vis känner alla barn 

igen leken och bakgrunden för lekens ramar, och därav blir det lättare för alla barn att delta. 

Slutligen menar de att litteraturen genom att ha efterföljande samtal om boken ger möjlighet till 

medverkan då pedagogen lyssnar på och respekterar barnets åsikter (2011, s. 76–82). 

Enligt en undersökning som genomfördes år 2012 på uppdrag av Junibacken och Läsrörelsen var 

det bara 35% av föräldrar till barn i åldern 0–9 år som läste dagligen för sina barn och ytterligare 

30% som läste flera gånger i veckan men inte varje dag. Detta är en stor minskning från 2003, då 

74% av föräldrarna läste för sina barn varje dag (von Baumgarten-Lindberg et al, 2012). Om 

högläsningen i hemmen minskar kan därför högläsningen på förskolan bli extra viktig. 

 
Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 

Skollagen (SFS 2010:800, kap 1 § 9). 
 

Som skollagen skriver har alla barn och elever rätt till en likvärdig utbildning oavsett var i landet 

man bor. Enligt lag (SFS 2013:801 §6) ska även alla kommuner ha folkbibliotek som är tillgängliga 

och anpassade för allas behov. Det är också lag (SFS 2010:800 kap 2 §36) på att elever i bland annat 

grundskolan och gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek där utbudet ska möta 

utbildningens syfte och mål. Det är kommunen som ansvarar för folkbiblioteken och skolbiblioteken 

ansvaras av antingen kommun, staten eller landstinget (SFS 2013:801 §3). Det ska vara ett 

organiserat samarbete mellan skola och bibliotek för att det ska uppfylla Skolinspektionens krav på 

tillgänglighet, och det räcker inte med enstaka besök på folkbibliotek (Skolverket, 2015, s. 3). Ingen 

av lagarna säger något om avstånd till biblioteket ur en tillgänglighetsaspekt. Ingen av lagarna 

nämner heller förskolebarns rättigheter att ha tillgång till bibliotek. En rapport från 2016 visar att 

både antal bibliotek och biblioteksbesök har minskat med 3% i Sverige sedan 2015 

(Biblioteksstatistik, 2017). Om det minskade antal biblioteksbesök även innefattar förskolan 

framgår inte i rapporten då den omfattar biblioteksbesöken generellt. Det skulle dock kunna tyda 

på att litteraturens och bibliotekens ställning har försvagats i samhället. Detta i samband med att 

föräldrar tycks läsa mer sällan för sina barn är ett skäl till att högläsning och barnlitteratur bör 

prioriteras i förskolan då det har fördelar för barns utveckling och lärande, som ovan nämnt.  
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2.2 Barnlitteraturens framväxt 

Enligt Kåreland har barnlitteraturen tidigare använts i syfte att överföra normer och värderingar till 

barnen, alltså i första hand för att fostra. Det pedagogiska syftet dominerade och litteraturen var 

därför inte alltid särskilt rolig eller spännande (Kåreland, 2008, s. 1). Syftet kunde vara att förmedla 

fakta om omvärlden, lära ut alfabetet, ge kristen fostran eller moralisk fostran. Först under 1800-

talet började böcker för barn skrivas för att roa barn. Det stora intresset för fantasi och sagor och 

den romantiserade bilden av barn och barndom som rådde under 1800-talet gjorde att sagor, rim 

och visor bildade underlag för ett flertal av de bilderböcker som skapades då (Kåreland & 

Werkmäster, 1987, s. 31). Då barnlitteraturens krav på att ge nyttiga kunskaper började ge vika så 

öppnade detta för utvecklingen av en bredd med olika genrer inom barnlitteraturen, såsom 

äventyrsromaner, historiska romaner, realistiska småbarnsberättelser och så vidare (Hellsing, 1999, 

s. 50). 

Det litterära material som används i förskolan har också förändrats över tid. Från att man i mitten 

av 1800-talet främst använde sig av bibliska texter och berättelser för att lära barn om den kristna 

tron, övergick förskolan i slutet av 1800-talet till moraliska sagor och fabler för att fostra den goda 

medborgaren. Man brukar hävda att den moderna svenska barnboken föddes 1945. Då började 

barnboksförfattarna skildra världen utifrån ett barnperspektiv. Under 70-talet började man 

använda faktabaserade barnböcker som skulle lära barnen hur verkligheten ser ut, men även ta upp 

miljöfrågor och sociala och politiska problem i böcker för små barn. Dessa kom senare att kritiseras 

för om barn är mogna för sådan information, som ansågs vara för ärlig och i vissa fall brutal 

(Kåreland, 2008, s. 6; Vallberg Roth, 2011, s. 90–91). Idag betonas barns delaktighet och inflytande 

som en central del i förskolans verksamhet (Lpfö98, 2016, s. 12). Det i sin tur leder till att man i 

urvalet av barnböcker måste ta hänsyn till barns intresse, och inte enbart vad som anses vara 

intressant för den blivande samhällsmedborgaren. 

Nuförtiden finns det barnlitteratur för alla möjliga syften. Det är också vanligt förekommande med 

åldersanpassad barnlitteratur. Av fem populära internetåterförsäljare har fyra av dem samma 

ålderskategorisering av de som är relevanta för förskoleåldern: 0–3 år och 3–6 år 

(Akademibokhandeln, 2017; Adlibris, 2017; Bokus, 2017; CDON.com, 2017). Den femte, Goboken, 

har delat in åldrarna i ännu smalare kategorier: 0–1 år, 1–2 år, 2–3 år och 3–6 år. Deras slogan är 

till och med “Rätt bok till rätt tid” vilket syftar till att välja rätt typ av bok för rätt ålder (Goboken, 

2017). Biblioteken däremot verkar inte ha någon ålderskategorisering av barnlitteraturen om man 

ser till Bibliotek Uppsalas kategorisering av böcker. 

2.3 Genrer och definitioner 

Barnlitteratur innebär enligt Hellsing böcker eller tidningar utgivna för barn och ungdomar, bortsett 

från skolböcker (1999, s. 21). Det kan enligt Kåreland inte ses som en egen genre utan i begreppet 

ryms ett flertal olika genrer (2008, s. 1). Indelningen i olika genrer är dock inte helt oproblematisk. 

Ett problem är att barnlitteraturen kan delas in i så många olika genrer att en redogörelse för och 

definition av dem inte ryms inom ramen för detta arbete. Ett annat problem är att indelningarna 

och definitionerna kan se olika ut beroende på vem som gjort dem. Många böcker är blandningar 

mellan olika genrer vilket gör att det kan vara svårt att placera in en bok i en enskild genre (Kåreland, 
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2015, s. 57). Det finns alltså väldigt många olika genrer och vi kommer inte att beskriva alla. Nedan 

kommer vi att redogöra för begreppsdefinitioner och genreindelningar som vi tagit del av och som 

vi kommer använda oss av i vårt arbete. 

Narrativa böcker innebär att böckerna genom text eller bild berättar något, alltså att det ska vara 

en berättelse med en handling. Det kan till exempel vara en roman, saga eller novell – med andra 

ord skönlitteratur. Icke-narrativa böcker kan innebära allt från dikter till faktaböcker som alltså inte 

har en berättande handling (Nikolajeva, 2000, s. 17). 

Bilderböcker är inte ett så enkelt definierat begrepp och olika författare har sina egna definitioner. 

En definition av bilderbok är att det innebär en barnbok med minst en bild på varje uppslag medan 

en annan definition är att det är en bok med rika illustrationer som ger stöd för läsupplevelsen 

(Kåreland & Werkmäster, 1987, s. 19). Berättandet kombinerar vanligtvis bild och text, även om det 

finns ordlösa bilderböcker. Texten ligger ofta nära det muntliga och har rikligt med dialoger och 

ljudhärmande uttryck då den vanligen berättas av vuxna för barn (Kåreland, 2015, s. 71–72). Det 

finns många olika typer av bilderböcker. Bilden kan ge information som går utöver det texten 

berättar och ge berättelsen fler dimensioner. Bilden kan framhäva olika saker ur texten och 

därigenom avgöra om den får en dramatisk, spännande eller humoristisk karaktär. (Kåreland & 

Werkmäster, 1987, s. 72). 

Ordlösa bilderböcker innebär, som namnet anger, böcker som bara utgörs av bilder och inte har 

någon text, men att illustrationerna berättar något. Sådana böcker kan vara mycket komplicerade, 

då bilderna måste kunna uttrycka berättelsen på egen hand (Nikolajeva, 2000, s. 20). 

Faktaböcker är enligt Nikolajeva böcker som innehåller information och fakta utan handling, och 

därmed är icke-narrativa. Syftet med texten (och bilder) är att informera läsaren och lära ut fakta. 

I förskolevärlden är det till exempel faktaböcker om djur och natur, ABC-böcker för att lära om 

alfabetet, kartböcker samt samhällsviktiga frågor som till exempel vad som händer när det brinner 

eller om man blir sjuk (Nikolajeva, 2000, s. 20). Kåreland menar dock att avgränsningen mellan 

faktabok och skönlitteratur inte alltid är självklar. Många faktaböcker för barn har fiktiva inslag och 

de kan ha ett narrativt berättande (Kåreland, 2015, s. 75). 

Skönlitteratur rymmer många olika genrer av böcker, bland annat sagor, verklighetstrogna 

berättelser och fantasy. Det som alla skönlitterära böcker har gemensamt är att de är narrativa och 

mer eller mindre påhittade, ibland verklighetsbaserade och ibland helt ur fantasin. Skönlitterära 

böcker består av text som ofta innehåller bilder, speciellt när det kommer till barnböcker 

(Nikolajeva, 2000, s. 20). 

Saga är en genre som inbegriper folksagor, som har en muntlig tradition och skrivits ned långt i 

efterhand, och konstsagor, som först uppkommit i tryckt form och där författaren är känd. Sagor är 

ofta uppbyggda med strikta konventioner och en dualistisk syn mellan det goda och det onda, lycka 

och olycka. Figurer som häxor, jättar, drakar och feer är vanliga i sagan och fungerar som bärare av 

handling (Kåreland, 2015, s. 69). Klassiker är ett begrepp som inte står för en enhetlig genre, utan 

rymmer böcker av flera olika genrer, som har gemensamt att de överlevt flera generationer 

(Kåreland, 2015, s. 62). Med begreppet klassiska sagor menas här sagor som funnits i flera 
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generationer, som exempelvis Rödluvan. I klassiska sagor har vi även räknat in fabler, som 

innehåller förmänskligade djur och är av moraliserande karaktär (Kåreland, 2015, s. 64–65). 

Vardagsberättelser är ett vanligt genrebegrepp inom barnlitteraturen, som skildrar berättelser med 

anknytning till barns vardag (Kåreland, 2015, s. 56; Nikolajeva, 2000, s. 53). Det innebär en 

verklighetstrogen skönlitteratur, vilket är det begrepp som kommer användas i denna studie. Till 

denna kategori har vi även räknat djurberättelser med förmänskligade djur, då djur ofta används i 

verklighetstrogna och vardagsnära skildringar. Nikolajeva menar att detta kan vara ett sätt att 

kringgå ämnen som skulle ha varit känsliga om det hade varit människor som skildrats, och ett sätt 

att skapa distans för läsaren så att det känsliga som berättas inte upplevs som för nära verkligheten 

och blir hotfullt (2000, s. 55–56). 

Fantasy gestaltar en magisk värld, skild från den verkliga världen. Traditionellt sker en övergång där 

huvudpersonen förflyttas från den verkliga till den magiska världen. “Urban fantasy” är en variant 

som innehåller skildringar av en magisk värld i städer. Till genren fantasy kan även böcker om 

monster räknas (Kåreland, 2015, s. 54 och 78–79). För att sammanfatta dessa olika underkategorier 

har vi valt att använda begreppet skönlitteratur med övernaturliga inslag i denna studie. 

Pekboken är en bok med bilder som inte utgör en handling, till exempel bilder på olika föremål med 

en direkt benämning “Äpple”, “Stol”, “Potta” etc. Nikolajeva beskriver pekboken som ett mellanting 

mellan bok och leksak, då den oftast är tillverkad av slitstarkt material som tillåter även de yngsta 

barnen att utforska boken på egen hand. Pekboken är entydig och lätt att läsa (2000, s. 18–19). Det 

är enligt Kåreland och Werkmäster ofta den första bok ett barn möter och tränar barns 

begreppsuppfattning. Den kan ses både som en typ av bilderbok och som en egen genre (1987, s. 

12 och 21). 

Kapitelböcker definieras som böcker lämpliga för högläsning för de äldre förskolebarnen och yngre 

skolbarn, och som egen läsning för tidiga läsare (Kåreland, 2015, s. 58). Dessa böcker är uppdelade 

i olika avsnitt, antingen i form av episoder - fristående berättelser med en gemensam ram som till 

exempel Pippi Långstrump -  eller i form av kapitel där varje kapitel följer på det tidigare och 

tillsammans utgör en hel berättelse (Asplund Carlsson, 1993). 

Poetiska böcker för barn handlar om exempelvis illustrerade dikter, visor och rim (Kåreland & 

Werkmäster, 1987). Rent poetiska böcker för barn är ovanliga, men även andra böcker kan ha 

poetiska inslag, som exempelvis ABC-böcker skrivna i rimmad vers (Kåreland, 2015, s. 59). I vår 

definition av poetiska böcker ingår alla böcker som innefattar rim och ramsor, det vill säga även 

böcker i andra genrer som är skrivna i rim. 

Det är som tidigare nämnt svårt att göra en indelning då genrerna ofta kan överlappa varandra och 

en bok även kan ha drag från flera olika genrer. De genrer vi har använt oss av i 

enkätundersökningen är faktaböcker, verklighetstrogen skönlitteratur, skönlitteratur med 

övernaturligt inslag, pekböcker, klassiska sagoböcker, kapitelböcker, ordlösa bilderböcker och 

poetiska böcker. Vi har även använt oss av begreppen instruerande böcker (det vill säga 

instruktionsmanualer etc.) samt ljudböcker och digitala böcker (e-böcker). Dessa kategoriseringar 

används i avsnitt 7.1.1. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad förskollärare har för syn på – och vad som påverkar 

deras val av – barnlitteratur avsedd för högläsning i förskolan samt att jämföra detta mellan två 

olika kommuner. Utifrån detta övergripande syfte har följande frågeställningar formulerats som 

studien ska besvara: 

• Hur resonerar förskollärare kring valet av barnlitteratur?  

• Vad har förskollärare för möjlighet att påverka vilken barnlitteratur som finns på 

förskolan?  

• Vilken roll spelar barngruppens ålder för förskollärares syn på och val av barnlitteratur? 
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning över barnlitteratur och hur den används i förskolan. Först 

behandlas studier om hur olika genrer och format kan påverka högläsningsstunden, samtal kring 

boken och barns språkutveckling. Därefter beskrivs studier som undersökt hur förskollärare väljer 

och vad de väljer för böcker. 

 

4.1 Olika böckers funktioner 

Chaparro-Moreno, Reali och Maldonado-Carreño  har undersökt hur två olika boktyper - bilderbok 

utan text och bilderbok med text - påverkar språkutvecklingen för barn mellan 3,5 - 4,5 år i 

förskolan, och har kommit fram till att böcker utan ord dels skapar större engagemang hos både 

pedagog och barn, dels att lässtunden blir längre och att man använder fler ord samt att det 

uppmuntrar till en mer levande dialog kring bokens innehåll - jämfört med böcker som redan 

innehåller text (Chaparro-Moreno et al, 2017). 

I en annan studie undersökte Hammet Price, van Kleeck och Huberty skillnaden på kommunikativ 

interaktion i läsning av skönlitteratur och faktaböcker med barn i 3 - 4 årsåldern och deras föräldrar. 

Den visade att interaktionen mellan förälder och barn var större när de läste faktaböcker än 

skönlitteratur, och att skönlitteratur näst intill lästes ordagrant. Detta tolkar forskarna kan bero på 

att man inte vill frångå eller ändra den ursprungliga texten med risk för att man förändrar 

berättelsens handling, och att en faktabok är mer öppen för att utforskas (Hammet Price et al, 

2009).  

En studie som undersökte hur komplext språk mammor använde i högläsning för barn i åldern 18–

24 månader jämförde mellan didaktiska (icke-narrativa) böcker och narrativa bilderböcker med få 

eller inga ord. Studien kom fram till att då mammorna läste narrativa böcker spenderade de mer 

tid på läsningen, talade mer, använde längre meningar och använde ett mer komplext språk. De 

använde till exempel mer varierat tempus i språket då de läste narrativa böcker. De refererade även 

mer till karaktärernas, barnets och sina egna tankar, uppfattningar och önskningar. Författarna 

konstaterar att mammorna använde ett språk i läsningen av narrativa böcker som uppmuntrar de 

tankeprocesser som vi vuxna använder oss av då vi läser skönlitteratur, till exempel att förutspå hur 

det ska gå och upptäcka mönster. De drar slutsatsen att användandet av narrativa, ordlösa 

bilderböcker för små barn i högre grad stimulerar komplext språk än icke narrativa böcker, och 

menar att föräldrar därför bör välja narrativa böcker (Nyhout & O’Neill, 2013). 

En studie av Zucker, Justice och Piasta undersökte huruvida böckers utformning och hur väl den 

skriftliga texten framträdde påverkar i vilken grad lärare muntligt uppmärksammar barn på texten. 

Studien har utförts på ett förskoleprogram i USA för barn i fyraårsåldern. Med böcker vars text 

framträdde väl menade de sådant som synliga ljudeffekter intill bilderna (exempelvis “Grrr” bredvid 

en tiger), text på de illustrerade föremålen (exempelvis “STOPP” på en stopp-skylt) eller att 

textstilen i boken varierar. De kom fram till att lärarna generellt muntligt uppmärksammade den 

skriftliga texten i låg grad och att det fanns stora variationer mellan hur mycket lärare 
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uppmärksammar barn på texten, men också att böcker med väl framträdande text i stor 

utsträckning påverkade lärare att muntligt uppmärksamma barn på texten (Zucker et al, 2009). 

Shine och Roser (1999) undersökte hur olika genrer påverkar hur barnen svarade på böcker. De fyra 

olika genrer som undersöktes var fantasy, verklighetstrogen skönlitteratur, faktaböcker samt 

poetiska texter. Vid läsningen av och samtalet om fantasyböcker och verklighetstrogen 

skönlitteratur fokuserade barnen främst på karaktärers känslor, egenskaper och beteenden och på 

berättelsens händelser. Fantasyböckerna fick barnen att engagera sig mer i karaktärernas känslor i 

relation till berättelsens handling och att försöka förstå hur händelserna var sammankopplade. Den 

verklighetstrogna skönlitteraturen fick istället barnen att fokusera mer på detaljer utan att 

sammankoppla dessa för en sammanhängande förståelse av berättelsens handling. Studiens 

författare påpekar att skillnaden kan bero på att barnen i studien var mer vana vid verklighetstrogen 

skönlitteratur och därför kunde fokusera mer på detaljerna, men det skulle även kunna bero på att 

fantasy som genre tillåter mer komplexa och intensiva handlingar vilket ger större engagemang i 

texterna. Vid läsning av och samtal om faktaböcker tycktes barnen först hantera dem som narrativa 

böcker med en handling, men antog efter en stund ett annat förhållningssätt till dessa texter där 

de berättade fakta från boken och vad de själva visste om ämnet. Vid läsning av och samtal om de 

poetiska texterna så integrerade barnen de poetiska versernas rytmiska mönster i sitt tal och 

återskapade aktivt textens symboliska bilder. De gjorde också fler kopplingar till andra texter. Dock 

valdes bara två texter av varje genre, vilket kan ha påverkat resultatet. De två texterna behöver inte 

nödvändigtvis vara representativa för sin genre. 

Marcy Zipke (2017) undersökte hur interaktiva böcker i form av applikationer påverkade barns 

förmåga att känna igen ord och förstå berättelsens handling. Vid en jämförelse mellan en e-bok och 

en tryckt bok, som var två olika böcker ur samma serie och därför ansågs jämförbara, kände barnen 

efteråt igen fler av orden efter läsning av e-boken. Zipke menar att möjligheten att klicka på orden 

eller på bilderna och få ordet uppläst kan ha bidragit till förmågan att identifiera orden, och att 

detta i kombination med den spårning av texten som e-boken erbjöd kan ha gjort att barnen 

fokuserade mer på texten. Vidare fann Zipke att då barnen fick utforska e-boken själva kunde de 

återberätta handlingen bättre än då en forskare var med och vägledde dem. En förklaring skulle 

kunna vara att de kunde rikta uppmärksamheten efter eget intresse och behov bättre vid 

individuellt utforskande. Slutligen fann Zipke vid jämförelse mellan två e-böcker med olika grad av 

interaktivitet att en högre grad gjorde att de förstod handlingen bättre. Båda dessa böcker hade 

dock ganska sparsamt med interaktiva element, och Zipke drar slutsatsen att olika typer av 

interaktivitet kan ha olika effekt på barnens förståelse av handlingen. 

En annan studie fann att 20 och 26 månader gamla barn lärde sig identifiera nya föremål som 

presenterades i både tryckta böcker och i e-böcker, men att barn vid 20 månaders ålder inte kunde 

generalisera denna kunskap och identifiera de nya föremålen utanför bokens kontext då de läste e-

böcker. Författarna menar att denna skillnad skulle kunna bero på olika erfarenheter av formaten, 

då många föräldrar ger mer stöttning vid läsning av tryckta böcker i form av att namnge bokens 

föremål och koppla dessa till motsvarigheter från barnens omgivning (Strouse & Ganea, 2017). 

Sammanfattningsvis kan det finnas anledning att välja flera olika genrer och typer av böcker. 

Ordlösa bilderböcker kan ge mer levande dialog kring böckerna och göra att den vuxna använder 



 

12 

 

mer komplext språk. Böcker med framträdande text och e-böcker som spårar texten och ger 

möjlighet att klicka på en bild och få ett ord uppläst kan rikta mer uppmärksamhet mot texten vilket 

kan gynna en skriftspråklig utveckling. Faktaböcker kan ge mer interaktion mellan barn och vuxna 

och mer utforskande av boken, och även ge upphov till mer kunskaps- och informationsrelaterade 

samtal än skönlitterära böcker, medan skönlitterära böcker kan ge upphov till samtal om 

karaktärers känslor, egenskaper och beteenden samt berättelsens handling. Läsning av fantasy kan 

ge mer fokus på berättelsens helhet och hur olika händelser hänger samman samt på den miljö och 

den stämning som presenteras, medan verklighetstrogen skönlitteratur kan ge mer fokus på 

detaljer.  E-böcker kan göra att barn förstår bokens handling bättre, men även ge mindre 

möjligheter för de yngre barnen att kunna generalisera kunskap om nya föremål som presenteras. 

Olika genrer och format kan alltså erbjuda olika saker. 

 

4.2 Urvalet av barnlitteratur 

Pentimonti, Zucker och Justice (2011), som studerat förskollärares val av barnlitteratur i USA, kom 

fram till att den dominerande genren av barnböcker är narrativa böcker. ABC-böcker, böcker med 

mångkulturellt innehåll, böcker med matematiska begrepp, rim och dikter var dock generellt 

mindre representerade. Det fanns inte många signifikanta kopplingar mellan lärarens karaktär och 

hur mycket som lästes. Yopp och Yopp (2006) kom fram till ett liknande resultat i deras studie där 

de bad förskollärare och lärare i USA att rapportera om de läst för sina elever under föregående 

skoldag och i så fall vilken eller vilka böcker de läst. Av de böcker som nämndes av de 167 tillfrågade 

förskollärarna så var 68 procent narrativa böcker medan endast fem procent utgjordes av 

faktaböcker. Övriga 28 procent av böckerna tillhörde någon annan genre och det rörde sig då 

exempelvis om poesi, instruktioner eller regler. Enligt författarna innebär detta att förskolebarnen 

missar viktiga tillfällen att lära sig om olika textstrukturer och hur olika texter möts på olika sätt. En 

svensk studie av Kåreland och Lindh-Munther visade att barnen mötte ett brett utbud av böcker i 

olika genrer som utspelade sig under olika tidsepoker och i olika kulturer. Då man intervjuade 

förskollärare nämndes främst bilderböcker och sagor, men även faktaböcker och olika samlingar 

med rim och ramsor (2005a, s 79; 2005b, s. 150).  

Maria Simonsson beskriver i en studie olika yttre ramar för tillgången till böcker. Pedagogerna som 

deltog i studien beskrev att de inte kunde ha det bokbestånd de önskade, då förskolans ekonomiska 

förutsättningar begränsade deras möjlighet att köpa in de böcker de ville ha. Istället valde 

pedagogerna att låna böcker på biblioteket, ta emot de böcker som utgallrades från biblioteket 

samt ta med privata böcker. De böcker som utgallrades från biblioteket var ofta av dålig kvalitet, 

och möjligheten att låna böcker på biblioteket begränsades av dess öppettider och det faktum att 

vissa böcker redan kunde vara utlånade (Simonsson, 2006, s. 45–49). Även de förskolor som deltog 

i en studie som genomfördes av Gun Johansson använde sig främst av bibliotek för att få tag på 

böcker. På båda dessa förskolor var det pedagogen som lånade böcker då det inte fanns möjlighet 

att ta med barnen. Pedagogerna på förskolorna betonade vikten av att kunna få hjälp av 

bibliotekspersonal, men på en av förskolorna som deltog menade man att även om man fick mycket 

bra hjälp då bibliotekarien var tillgänglig så var det inte alltid denna möjlighet fanns (Johansson, 

2002, s. 31–32 och 38). Kåreland och Lindh-Munther fann också att det vanligaste sättet att få 
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tillgång till böcker var att låna på bibliotek. En del förskolor köpte också in böcker då det upplevdes 

som viktigt att ha en bas i litteraturarbetet. En del förskolor tog också emot böcker som skänktes 

av föräldrar (2005a, s. 80). 

Genom en enkätstudie kom Asplund Carlsson fram till att förskolan har dold barnlitterär kanon, då 

samma författarskap och typ av böcker återkom. De vanligaste böckerna som nämndes var böcker 

av Astrid Lindgren och böcker med Alfons Åberg. Förskollärare som arbetade med de yngre barnen 

nämnde böckerna om Ludde, Totte och Max. Framförallt böcker av författare som debuterade på 

1970-talet och tidigare nämndes. Samtidigt var det en stor bredd i urvalet av författare och titlar 

(1993, s. 2). Cirka tio år senare fann Kåreland och Lindh-Munther att då pedagoger själva fick uppge 

vilka författare som dominerade förskolans utbud av barnlitteratur så var Gunilla Bergström, Astrid 

Lindgren, Ulf Löfgren, Sven Nordqvist och Gunilla Wolde vanligast. Enbart författare som 

debuterade under 1980-talet eller tidigare nämndes. En del av förskolorna som ingick i deras studie 

fick boklådor där böckerna valdes av bibliotekarier. Dessa böcker tycktes vara mer medvetet valda. 

Kåreland och Lindh-Munther hävdar att slumpen styr pedagogernas och barnens urval, medan 

bibliotekspersonalen kan grunda urvalet på recensioner i pressen och Bibliotekstjänsts 

sambindningslistor. Bibliotekspersonalen kan också tänkas vilja lyfta fram nya och udda böcker 

(2005b, s. 115–117). 

Förskollärare gav olika motiveringar till arbetet med barnlitteratur i Kåreland och Lindh-Munthers 

undersökning. Högläsning användes bland annat för att barnen skulle kunna vila, för att utveckla 

språklig medvetenhet, föra vidare kulturarvet, ge upphov till samtal om existentiella problem – till 

exempel konflikter – samt för att känslomässigt beröra barnen och hjälpa dem att bearbeta känslor 

och upplevelser. Läsning motiverades även med att det kunde tjäna andra syften, som exempelvis 

att introducera ett tema (2005a, s. 92 och 94–97). 

Högläsning används ofta avsedd för vila och avkoppling efter maten (Simonsson, 2006; Damber, 

2015). Söderström (2009) menar att det beror på att kroppen behöver återhämtning av alla intryck 

man fått under dagen, och att vila efter maten är passande då kroppen blir trött av att äta. Maria 

Simonsson skriver att högläsning ofta finns inplanerade i verksamhetens rutiner en gång om dagen 

vilket hon kallar ”en daglig dos av högläsning”. Hennes studie visar på att förskollärares syfte med 

högläsning oftast är att utveckla barns förståelse och kunskaper rörande olika ämnen och 

strävansmål. Simonsson menar också att pedagoger använder barnlitteratur och högläsning som 

framtidsförberedande verktyg för barnen. Vidare visar studien att val av bok i dessa återkommande 

lässituationer sällan är planerade och att pedagoger oftast inte hinner läsa igenom en bok innan 

den läses högt för barnen, vilket bland annat kan resultera i oönskade ordval (2006, s. 36–39, 72). 

Även Johansson påpekar problematiken i att pedagogerna ofta inte hade möjlighet att läsa igenom 

böckerna innan, och lyfter frågan om valet ibland görs rutinmässigt och att pedagoger väljer de 

böcker de känner igen och därför kanske inte alltid tänker på nya böcker som utkommit (2002, s. 

42 och 45–47). 

En studie av Ulla Damber som genomfördes år 2010 lät 31 förskollärare och åtta 

förskollärarstudenter i olika delar av Sverige dokumentera högläsningen som ägde rum på deras 

förskolor. Hon fann att det var stor variation i förskolornas utbud av barnlitteratur. Några förskolor 

hade fyllda bokhyllor, medan andra förskolor hade väldigt få böcker. En deltagare i studien beskrev 
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hur barnen blev mycket intresserade av läsning och ivriga att läsa de nya böckerna då 

biblioteksbussen kom på besök. Det var oftast läraren som tog initiativ till högläsningen, men det 

var oftast barnen som fick välja vilken bok de skulle läsa. Även då läraren valde boken tycktes valet 

av bok vara slumpmässigt. Högläsningen var ofta i form av läsvila och kopplades sällan samman till 

andra aktiviteter. På några få förskolor - alla i norra Sverige - så nämndes tillfällen där högläsningen 

hade samband med ett övergripande tema. Då brukade högläsningen även följas av samtal. Annars 

brukade läsningen sällan följas av samtal, och om så var fallet fokuserade samtalen ofta på ords 

betydelser snarare än att kopplas till barnens erfarenheter eller större sammanhang. En slutsats 

som Damber drog av detta var att högläsningen därför inte utgjorde en optimal situation för 

språkutveckling, då kontexten läsningen äger rum i och hur den följs upp är av största vikt (Damber, 

2015). En pedagog i Kåreland och Lindh-Munthers undersökning svarade att det blir en 

”högtidsstund” när man lånar böcker på bibliotek, då barnen tar travar av böcker och sätter sig ner, 

tittar och läser (2005a, s. 84).  

En studie av Trepanier-Street & Romatowski (1999) undersökte om medvetet arbete med litteratur 

som föreställde vuxna och barn sysselsatta i icke-könsstereotypa aktiviteter kunde ge mindre 

könsstereotypa uppfattningar hos barn. I studien arbetade man också med litteraturen genom flera 

olika aktiviteter. Barnen fick till exempel på en av skolorna göra en lista på saker deras mammor 

och pappor tyckte om att göra, vilket de sedan diskuterade gemensamt. På en annan skola fick 

barnen skapa en väggmålning där de avbildade sig själva i olika yrken och därefter diskutera de olika 

valen gemensamt. Studien visade att ett medvetet val av och arbete med böcker med vuxna och 

barn som var sysselsatta i icke-könsstereotypa situationer och aktiviteter påverkade barnen att i 

större grad anse att olika könskodade yrken var lämpliga för både män och kvinnor.  

I en undersökning av Lisa Lynch som genomfördes på sex förskolor i södra Sverige konstaterades 

att en stor majoritet av lässtunderna på förskolorna innefattade böcker med manliga 

huvudkaraktärer. Under 58 procent av lässtunderna hade boken en manlig huvudkaraktär och bara 

under 21 procent av lässtunderna hade boken en kvinnlig huvudkaraktär. Resterande lässtunder 

lästes böcker med antingen både en manlig och en kvinnlig huvudkaraktär eller en huvudkaraktär 

vars kön inte gick att avgöra. Man undersökte både situationer där förskollärare valde böcker och 

där barn valde böcker. I båda situationerna var det främst böcker med manliga huvudkaraktärer 

som valdes (Lynch, 2016). Även Kåreland och Lindh-Munther har visat att de flesta böcker som läses 

på förskolan har manliga huvudkaraktärer, samt att de uppvisade konventionella könsmönster även 

om det också fanns en del undantag (2005b, 122 och 128). 

Sammanfattningsvis är en stor del av barnlitteraturen på förskolan narrativ. Faktaböcker får inte 

lika stort utrymme. I svenska förskolor tycks förskollärare föredra väletablerade författare, där 

Astrid Lindgren och Gunilla Bergström har varit populära under en längre tid. Det varierar mycket 

hur mycket böcker som finns på förskolan. De flesta förskolor införskaffar böcker genom att låna 

på bibliotek. De ekonomiska ramarna kan resultera i att man inte har möjlighet att köpa de böcker 

man vill ha. Högläsningen sker ofta rutinmässigt och valet av bok tycks ofta vara slumpmässigt. 

Förskollärare motiverar högläsningen med hänvisning till framför allt språkutveckling. Läsningen 

sker ofta isolerad från andra aktiviteter på förskolan. De flesta böcker som läses på svenska 

förskolor har manliga huvudkaraktärer.  
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5. Teoretiska perspektiv 

De teoretiska perspektiv vi utgår från är det didaktiska perspektivet och ramfaktorteorin. De båda 

går att tillämpa som verktyg i både teori och praktik. Vi anser att de kommer att komplettera 

varandra väl i denna studie. Det didaktiska perspektivet tillämpas främst i avsnitt 6.1 medan 

ramfaktorteorin kommer till användning i avsnitt 6.2. 

 

5.1 Didaktiskt perspektiv 

Bronäs och Runebou definierar didaktik som konsten att undervisa, och menar att det handlar om 

att hitta möjligheterna och de bästa strategierna för en given situation (2016, s. 39 och 44). Didaktik 

är därför ett praktiskt användbart synsätt och verktyg för förskollärares utformning av den 

pedagogiska verksamhetens innehåll och utformning. Det kan även användas som ett teoretiskt 

verktyg för att analysera undervisning. 

 
Didaktik handlar om undervisningens och inlärningens teori och praktik. Med det 
menas att didaktik berör både de teoretiska utgångspunkter och didaktiska modeller 
som undervisning kan förstås utifrån och den konkreta undervisningen som den tar 
form när läraren undervisar sina elever. 

(Wahlström, 2016, s. 131) 

 

Didaktik är alltså både praktiskt och teoretiskt. Wahlström skriver att ett didaktiskt perspektiv är 

kontextberoende och att det inte finns någon specifik modell som kan tillämpas i alla 

undervisningssituationer. Däremot menar hon att ett didaktiskt perspektiv hjälper läraren att 

motivera och sortera olika undervisningsmoment med hjälp av olika didaktiska verktyg. Ett av dom 

är de didaktiska frågorna som man tillämpar för att medvetandegöra och motivera de val man gör. 

Dessa frågor svarar främst på vad, hur, varför, och för vem (2016, s. 131). Genom de olika mer eller 

mindre medvetna val som lärare gör så hamnar vissa aspekter av ett innehåll i centrum, medan 

andra hamnar i bakgrunden eller försvinner helt i undervisningen. Caroline Liberg (2014) benämner 

detta som den didaktiska reliefen. Ett annat sätt att medvetandegöra undervisning genom ett 

didaktiskt perspektiv är genom den didaktiska triangeln. Den syftar till att påvisa samband och 

relationer mellan de faktorer som genomsyrar varje undervisningsmoment. Dessa faktorer är 

barnet (den som ska lära sig något), läraren (den som lär ut) och innehållet (vad som ska läras), och 

bildar i sin helhet en triangel med dessa tre faktorer i sina tre hörn (Bronäs & Runebou, 2016, s. 84–

87). Wahlström menar att det som sker mellan dessa är interaktion mellan barn och lärare, 

erfarenhet mellan barn och innehåll och framställning mellan lärare och innehåll (2016, s. 138). 

Vidare diskuterar Hansén och Forsman den didaktiska relationen, och avser då till hur lärare 

förhåller sig till relationen mellan eleven och innehållet, med andra ord erfarenheten (2011, s. 46–

47). Detta – att man förstår innebörden av hur de olika relationerna kan påverka varandra – menar 

Englund är didaktisk kompetens (1991, s. 8–9).  



 

16 

 

 

Didaktisk triangel utifrån Wahlströms beskrivning med pilen som tillägg av Hansén och Forsmans 
beskrivning av didaktisk relation (Wahlström, 2016, s. 138; Hansén & Forsman, 2011, s. 46–47). 

I praxisimmanent didaktik analyserar man principer, omständigheter och handlingar samt deras 

förhållande till varandra i specifika undervisningssituationer. Bronäs och Runebou hänvisar till 

“praktikens primat”, vilket innebär att didaktiken utgår från den aktuella praktiken, och det är 

denna praktik som avgör vilka didaktiska principer som blir möjliga att använda sig av (2016, s. 26 

och 28). Det innebär alltså att en förskollärares didaktiska val kan variera beroende på hur den 

praktiska verksamheten ser ut. I avsnitt 5.2 nedan beskrivs ramfaktorteorin som beskriver mer 

utförligt hur olika ramfaktorer påverkar lärarens valmöjligheter. 

Litteraturdidaktik är ett område inom didaktiken som framförallt har undersökt föreställningar om 

läsning och litteratur, läsintressen, läsvanor, litteraturreception och samtal kring litteratur. Den 

litteraturdidaktiska diskussionen har fokuserat mycket på skönlitteratur inom skolans 

svenskundervisning och har handlat mycket om vad eleverna bör läsa och inte så mycket om varför 

och hur (Kåreland, 2015, s. 117 och 195). 

Ett didaktiskt perspektiv används i denna studies analysdel för att synliggöra de motiv förskollärare 

har för val av barnlitteratur, med främsta fokus på vad och varför genom att undersöka faktorer 

som kan påverka urvalet - inte minst förskollärares syn på barnlitteratur - och om det finns någon 

tanke för vem genom att ställa detta mot barngruppens ålder. I frågan om för vem valet görs finns 

det givetvis fler aspekter än barnens ålder, men dessa är svåra att synliggöra i en enkät. För att 

synliggöra de didaktiska valen blir det intressant att titta på vad förskollärarna väljer och vad de 

inte väljer och som därför hamnar i bakgrunden eller helt utesluts. 

 

5.2 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin utvecklades av Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren under 1970-talet. Lundgren 

beskriver själv ramfaktorteorin som ett tankeverktyg för utbildningsplanering som främst tillämpas 

i utvärderingsprocessen. Ramfaktorerna innebär de faktorer som möjliggör (eller begränsar) och i 

viss mån bestämmer undervisningsprocessen, exempelvis en skolklass storlek och sammansättning. 
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Lundgren har senare definierat tre olika typer av ramar: de organisatoriska ramarna - såsom 

klasstorlek, fördelning av tid och så vidare, de konstitutionella ramarna som innebär lagar och 

styrdokument samt de fysiska ramarna som handlar om lokaler och material (Lundgren, 1972, s. 27 

och 42; Lundgren, 1983, s. 233–234; Lundgren, 1999, s. 32–33).  

Ninni Wahlström beskriver teorin som sambandet mellan ramar, processer och resultat, vilket 

innebär att ramarnas faktorer påverkar utfallet och resultatet. Det är detta samband som Dahllöf 

förklarar som ramfaktorteorins basmodell. Ett exempel på hur man använt ramfaktorteorins 

basmodell är läroplansteorin, som Wahlström påstår har vuxit fram ur ramfaktorteorin, där man 

kopplar läroplanens innehåll med vilka samhällsfaktorer som påverkar undervisningen och på så vis 

kan påvisa sambandet som påverkar resultatet (Wahlström, 2016, s. 26–27; Dahllöf, 1999, s. 14).  

 
Ramfaktorteorin bygger på tankegången att ramar ger ett utrymme för en process. 
Ramarna ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan. Om 
däremot ett mål tydligt finns för en process måste ramarna anpassas för att göra den 
processen möjlig. 

(Lundgren, 1999, s. 36) 

 

Undervisningen styrs alltså av yttre ramar såsom styrdokument, ekonomiska förutsättningar, den 

tid pedagogerna har att förfoga över och barngruppens sammansättning. Dessa är inte i sig det som 

avgör hur undervisningen ter sig, men de kan möjliggöra eller begränsa möjligheten att göra vissa 

val. Om det finns särskilda mål för verksamheten måste man därför anpassa ramarna så att dessa 

mål blir möjliga att uppfylla. Då ramarna tolkas av de som deltar i undervisningsprocessen är elevers 

och lärares uppfattningar av de befintliga ramarna av betydelse (Lundgren, 1972, s. 12 och 345–

346). Lindblad, Linde och Naeslund problematiserar ramfaktorteorin och menar att den 

marginaliserar betydelsen av lärare som aktörer och reflekterande praktiker. De menar att de yttre 

faktorer som ramarna för verksamheten utgör bör sättas i relation till verksamhetens inre logik, och 

syftar då på lärarnas praktiska förnuft och deras intentioner. Aktörernas avsikter och uppfattningar 

går inte att nå genom direkta observationer, utan måste tolkas (Lindblad et al, 1999). 

Ramfaktorer kan alltså delas in i tre kategorier. De konstitutionella ramarna innebär för denna 

studies sammanhang framförallt förskolans läroplan (Lpfö98, 2016). Det läroplanen anger har vi i 

korthet gått igenom under bakgrunden. De organisatoriska ramarna handlar bland annat om ålder 

på barngruppen, dess storlek och sammansättning. Denna studie fokuserar här enbart på 

barngruppens ålder, men andra aspekter kan framkomma i enkätsvaren. Det inrymmer även de 

ekonomiska ramar som förskolans verksamhet begränsas av. De fysiska ramarna handlar bland 

annat om närheten till biblioteket och dess utbud av böcker. Här ser vi på hur förskollärare 

uppfattar möjligheten att låna böcker på biblioteket samt deras uppfattning om utbudet. En faktor 

vi kommer att använda oss av i vår studie är bland annat hur tillgängligheten att anskaffa 

litteraturen ser ut. Denna studie undersöker tre möjliga alternativ till anskaffning av barnlitteratur 

till förskolan: att köpa böcker (möjligheten att påverka inköpen), att låna böcker (biblioteks 

tillgänglighet och utbud) och att ta emot böcker som skänks (hemifrån eller från föräldrar). 
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6. Kvantitativ studie med kvalitativa inslag 

Vi har gjort en kvantitativ enkätstudie då vi strävat efter att få svar från ett stort antal respondenter 

och därmed kunna generalisera vårt resultat. Studien kompletteras med kvalitativa data, då 

undersökningen tillåter respondenterna att tillägga antingen alternativa svar till frågorna eller en 

valfri kommentar på samtliga frågor, samt att enkätens avslutande fråga kräver individuell 

kommentar och reflektion över vad en bra barnbok är. I analysen av dessa svar har vi försökt få en 

förståelse för hur förskollärarna resonerar, vilket gör att studien får kvalitativa inslag. 

6.1 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vilken metod vi valt och hur vi gått tillväga för att samla in 

och analysera data. Vår empiri har samlats in genom en surveyenkät. Bell beskriver 

surveyundersökningar som att man ställer samma frågor till alla som deltar i undersökningen med 

syfte att kunna jämföra svaren. Det som en surveyundersökning främst tar reda på är fakta (vad-, 

hur-, när-frågor etc.). Orsaker (varför-frågan) är svårare att ta reda på när man använder sig av 

survey-metoden (Bell, 2014, s. 27). Vi anser att en surveyundersökning ändå passar vårt ändamål 

och syfte med studien, men valde att lägga till kommentarsfält och möjlighet till eget alternativ för 

att få syn på aspekter som svarsalternativen inte rymmer. 

Datan samlades in genom digitala enkäter via online-verktyget Survey Monkey, då det är ett 

lättanvänt verktyg för att utforma enkäter. Genom att använda ett digitalt format går mindre tid åt 

till att vänta på postens hantering av brev. En välplanerad och strukturerad survey-enkät kan vara 

ett snabbt och billigt sätt att samla in data, speciellt om man utformar en digital enkät och skickar 

ut den via e-post, däremot går man miste om den personliga kontakten med respondenten som 

kan förstärka samarbetsinställningen (Bell, 2014, s. 27 och 182). Risken med den stora spridning 

som kan uppstå med hjälp av onlinetjänster är att personer som inte kategoriseras under vårt urval 

svarar på enkäten, och att de inte går att sålla bort eftersom enkäten är anonym. Därför valde vi att 

avgränsa spridningen av enkäten till pålitliga källor som sprider enkäten vidare till vårt urval, för att 

kontrollera att det enbart är vår målgrupp som nås av enkäten, samtidigt som vi når ett stort urval. 

Från att vi skickade ut ett mail till våra “mellanhänder” var enkäten och möjligheten att svara på 

den öppen i två veckor. 

Frågorna som ställdes i enkäten handlade främst om vad förskollärarna anser att barnlitteraturen 

fyller för funktion och vilka kriterier de har för ett bra utbud av barnböcker, samt hur de anskaffar 

böcker och vilka möjligheter de har att påverka utbudet (se bilaga 1). Förskollärarna skulle utgå från 

sin barngrupp när de svarade på enkäten. Gällande frågorna om kriterier för bra litteraturutbud, 

högläsningens funktion samt vilka olika typer av barnböcker som finns, baserades svarsalternativen 

på det som framkommit under avsnittet tidigare forskning, den information som presenterats i 

bakgrunden samt de erfarenheter vi har från de förskolor vi har arbetat eller haft 

verksamhetsförlagd utbildning på. Statistiken som presenteras i resultatet är av beskrivande 

karaktär, då den visar vad förskollärarna valt att svara i enkäten men ger inte förklaringar till svaren 

i resultatet.  
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Vi skickade ut en testomgång av enkäten så att vi fick en tydlig överblick hur resultaten kan 

analyseras innan vi skickade ut den officiellt. De svar vi fick in från enkäten har dels sammanställts 

i Excel för att kunna göra diagram. Eftersom vi utformade enkäten i Survey Monkey föll det sig 

naturligt att vi använde oss av redan sammanställda resultat, i den mån gratisversionen tillät. För 

att besvara frågeställningen om huruvida barnens ålder påverkar förskollärarens syn eller möjlighet 

att påverka valet av barnlitteratur så fördes varje enskilt enkätsvar in i Excel där svaren delades in i 

tre olika ålderskategorier. 

Enkätens sista fråga var en öppen fråga där respondenten ombads ge exempel på en bra barnbok 

och motivera sitt val. Denna fråga krävde en form av innehållsanalys för att kunna sammanfatta 

och koda en stor mängd text till ett mindre antal kategorier och därmed kunna dra slutsatser. De 

motiveringar som respondenterna gav kategoriserades i olika återkommande teman som 

identifierades. Detta innebar en kvalitativ dataanalys (Bell, 2014, s. 253; Duffy, 2014, s. 145–146). 

Samtidigt har främst frekvensen av de olika kategoriernas förekomst i förskollärarnas svar 

analyserats, vilket Esaiasson et al kallar kvantitativ innehållsanalys (2017, s. 198). Med hänsyn till 

detta vill vi påstå att vår studie främst är kvantitativ. Vi har också tittat på vilka sätt en kategori 

förkommer och därför har denna studie också kvalitativa inslag. Som Esaiasson et al påpekar finns 

ingen tydlig skiljelinje mellan en kvalitativ och en kvantitativ textanalys (2017, s. 231). 

 

6.1.1 Arbetsfördelning 

Vi har tillsammans bearbetat och sammanställt Inledning, Bakgrund och Tidigare forskning för att 

sedan gemensamt kunna formulera Syfte och frågeställningar. Enkäten har vi utformat tillsammans. 

I resultatavsnittet har vi delat upp arbetet så att Elin analyserade faktorer som påverkar valet av 

litteraturutbudet på förskolan, och fokuserade främst på enkätfrågorna 1-5. Madelene analyserade 

förskollärares syn på barnlitteratur, och fokuserade främst på enkätfrågorna 6-10. Separationen av 

förskollärares syn och bakomliggande faktorer kan ses som särskiljandet mellan verksamhetens inre 

logik och  yttre faktorer, eller ramfaktorer, som beskrivs i avsnitt 5.2. Madelene har redovisat 

resultat och analys under avsnitt 7.1.1, 7.1.2 och 7.3.1 och Elin har redovisat resultat och analys 

under avsnitt 7.1.3, 7.2 och 7.3.2. Diskussionen är gemensamt genomförd med extra fokus på vad 

som kan kopplas till respektive resultat- och analysdel. 

 

6.2 Urval 

Enkäterna har skickats ut till förskolechefer i två olika kommuner genom e-post (se bilaga 2), som i 

sin tur ombads att vidarebefordra enkäten till förskollärare i sin enhet. Det hade varit önskvärt att 

nå ut till samtliga förskollärare i hela Sverige men detta hade utgjort en alldeles för stor målgrupp 

och hade blivit ett övermäktigt antal svar att analysera. Därför har studiens urval begränsats till 

enbart två kommuner. De kommuner som har valts är (1) en stor kommun i Mellansverige och (2) 

en liten kommun i norra Sverige. Dessa kommuner har valts av praktiska skäl då vi har privata 

kopplingar till dessa två kommuner. Bell benämner detta som tillfälligt urval (2014, s. 180). 

Förskolecheferna ombads även att bekräfta att de skickat ut enkäten till de förskollärare som 
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arbetar i deras område, för att vi skulle kunna veta hur många förskolor enkäten har nått ut till. 

Eftersom verksamhetens pedagogiska ansvar ligger på förskollärare (SFS 2010:800, kap 2 § 13–15), 

har vi valt att begränsa oss till enbart förskollärare och utesluter därför annan verksam personal 

inom förskolans verksamhet. Ytterligare begränsningar gjordes till att enbart skicka ut enkäten till 

förskollärare som arbetar i kommunal regi, då de har samma huvudman och förhållandevis liknande 

förutsättningar och direktiv. 

För att sammanställa en lista över förskolecheferna i respektive kommun fick vi söka information 

på internet. Att sammanställa listan över förskolechefer i den mindre kommunen tog inte lång tid - 

dels för att kommunen är mindre och därav har färre förskolechefer, dels för att de redan hade en 

strukturerad och någorlunda sammanställd lista på kommunens hemsida. I den större kommunen 

är organisationen något mer komplex i och med att varje förskolechef har biträdande 

förskolechefer med närmsta kontakt till kommunens förskolor. Hädanefter benämner vi alla de 

chefer som tog emot vår enkät för förskolechef. I den större kommunen fick vi besöka varje enskild 

kommunal förskolas hemsida för att ta reda på vem som var förskolechef där, något som vi (när vi 

mottagit bekräftelse att de skickat ut enkäten) märkte inte alltid var aktuell information. Några 

förskolechefer meddelade till exempel att de skickat ut enkäten till förskolor som enligt vår 

internetsökning tillhörde en annan förskolechefs område. Vi har ändå kunnat fastställa vilka och 

hur många förskolor som nåtts av enkäten då det framkommit i förskolechefernas bekräftelsemail. 

Statistik visar att den större kommunen har 13 folkbibliotek och den mindre kommunen har tre. 

Det finns en biblioteksbuss i den mindre kommunen, med 91 bokbusshållsplatser. Den större 

kommunen har två bokbussar med 310 bokbusshållsplatser (Biblioteksstatistik, 2017). Detta 

innebär att det finns något fler än sju kommunala förskolor per folkbibliotek i den större kommunen 

och något mindre än sju kommunala förskolor per folkbibliotek i den mindre kommunen. Denna 

skillnad är alltså inte särskilt stor. Detta säger dock inget om exempelvis avstånden mellan 

förskolorna och biblioteken, som troligtvis varierar stort både inom och mellan kommunerna då 

den mindre kommunen är betydligt mer glesbefolkad än den större kommunen. Det går 20 

förskolor per biblioteksbuss i den mindre kommunen, medan det går 47,5 förskolor per 

biblioteksbuss i den större kommunen, vilket skulle kunna innebära att det finns större möjligheter 

att utnyttja biblioteksbussen i den mindre kommunen än i den större kommunen. Dock säger det 

inget om hur bokbussen faktiskt nyttjas i någon av kommunerna. Nödvändigheten av bokbussen 

skulle också kunna vara större i den mindre kommunen, då den är glesbefolkad och därför 

eventuellt har större avstånd mellan förskolor och bibliotek. När vi jämfört olika barnböckers 

tillgångar och kostnader på olika hemsidor har vi utgått från fyra av de vanligaste återförsäljarna 

enligt sökverktyget Google, med sökordet ”Barnböcker”. 

 

Bortfall 

Med hjälp av statistik från Skolverkets databas har vi tagit reda på att totalt cirka 1300 arbetade i 

kommunal regi inom förskolan i den större av de två kommunerna år 2016. Av dessa var ungefär 

520 legitimerade förskollärare (Skolverket, 2017c). Vi har gjort ett antagande om att antalet 

förskollärare i år är snarlikt.  I den större kommunen fanns 38 biträdande förskolechefer för de 

kommunala förskolorna. Vi mailade ut enkäten till samtliga och 17 av dom svarade att de 
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vidarebefordrat vår enkät till deras förskollärare. Två av förskolecheferna svarade att de inte 

kommer att vidarebefordra enkäten. 

I den mindre kommunen fanns fyra förskolechefer för de kommunala förskolorna vid tidpunkten 

då vi skickade ut enkäterna. Tre av dessa valde att vidarebefordra enkäten till de förskollärare som 

arbetar på deras förskolor. Tabell 1 nedan visar resultatet av bortfallet.  

Bortfall Större kommun Mindre kommun 
Förskolechefer som mottagit enkäten 38 4 

Förskolechefer som vidarebefordrat enkäten 18 3 
Antal kommunala förskolor 95 20 

Antal förskolor som mottagit enkäten 46 14 
Andel förskolor som mottagit enkäten 46,3% 70% 

Antal förskollärare i kommunen (2016) 520 75 
Antal svar på enkäten 72 12 

Andel förskollärare som svarat på enkäten 13,8% 16,7% 
Tabell 1. Bortfall och deltagande förskollärare i den större och mindre kommunen. 

 

6.3 Metodiska överväganden 

En nackdel med att använda sig av enkäter istället för exempelvis intervjuer är att vi inte haft 

möjlighet att följa upp svaren med nya frågor eller be respondenten att förtydliga om det är något 

vi inte förstått. Vi har inte heller kunnat förtydliga eller omformulera våra frågor om respondenten 

inte förstått vad det är vi frågat efter. Samtidigt gav enkäter oss möjlighet att nå ut till ett betydligt 

bredare urval än intervjuer möjliggjort. 

Vårt fokus på insamling av kvantitativa data medförde att vi inte kunde nå en djupare förståelse om 

förskollärares syn på barnlitteratur och de faktorer som påverkar deras val. Det är också viktigt att 

poängtera att vi genom en enkätundersökning endast tagit reda på förskollärares uppfattningar. Vi 

har inte kunnat se hur de faktiskt använder sig av barnlitteratur i verksamheten eller hur det faktiskt 

förhåller sig med sådant som exempelvis möjlighet att påverka inköp av litteratur eller låna från 

biblioteket. Dock har troligtvis förskollärarens uppfattning om möjligheten att låna eller köpa 

böcker stor påverkan på hur ofta hen tar sig till biblioteket eller beställer nya böcker. 

Då vi har gått via förskolechefer för att nå utbildade förskollärare så nåddes inte alla förskollärare 

av enkäten, då en del av förskolecheferna valde att inte vidarebefordra enkäten till förskollärarna i 

sin enhet. Vi har ändå valt att gå via förskolechefer för att arbetet med att ta fram varje enskild 

förskollärares mailadress skulle bli ett allt för omfattande arbete för den tidsbegränsning som råder 

i detta självständiga arbete.  

I och med att underlaget för analysen framför allt i den mindre kommunen är litet, gör det att 

analysen mot den större kommunen är mer generaliserbar än svaren vi fick från den mindre 

kommunen. Samtidigt är andelen förskollärarna som svarat på enkäten likvärdiga i de två 

kommunerna vilket gör att vi ändå anser att det går att göra en rättvis jämförelse.  



 

22 

 

Vi har frågat respondenterna om vilka typer av böcker de anser ska finnas i deras barngrupper. De 

kategorier vi har använt oss av har vi redogjort för under avsnitt 2.3. Där har vi även tagit upp 

problemet med överlappande genrer och svårigheter att placera in böcker i olika genrer. Detta har 

säkerligen påverkat förskollärarna i deras svar då de inte nödvändigtvis har samma syn på vilken 

kategori som olika böcker placeras i. Det har även delvis varit svårt för oss att kategorisera deras 

exempel på böcker i olika genrer.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten anger huruvida samma resultat uppnås då samma tillvägagångssätt används under 

lika omständigheter med vid olika tillfällen. Ett annat ord för detta är tillförlitlighet. Validiteten 

anger om studien mäter eller beskriver det den syftar till att undersöka samt att tolkningar bygger 

på empiri. Detta innebär med andra ord studiens giltighet (Bell, 2014, s. 133–134). Enligt Bryman 

handlar validitet även om generaliserbarhet, vilket han benämner som extern validitet (2011, s. 

169). Eftersom bortfallet är stort minskar studiens reliabilitet och generaliserbarhet då en annan 

grupp förskollärare i vår målgrupp hade kunnat ge ett annorlunda svar. Det är möjligt att de 

förskollärare som valt att svara på enkäten har ett större intresse för barnlitteratur i jämförelse 

med de som valt att inte svara. Det är också möjligt att ett annat resultat skulle kunna fås om denna 

grupp skulle genomgå fortbildningsinsatser inom barnlitteratur. Det som talar för att studien har 

goda möjligheter till en hög reliabilitet är att enkäten enkelt går att använda av andra på samma 

sätt för ett liknande resultat. Studiens enkätfrågor är formulerade utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, och resultatet och de slutsatser vi har dragit är grundade på studiens insamlade 

data. Detta talar för att studien har en hög validitet. De förskolechefer som valt att skicka vidare 

enkäten skulle kunna vara de som har förskollärare som är positivt inställda till och aktivt arbetar 

med barnlitteratur i förskolan, vilket skulle kunna påverka studiens validitet. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Enkäten inleddes med en informationssida där respondenterna informerades om att den var frivillig 

att genomföra samt informerades om studiens syfte och att de kommer vara anonyma enligt 

samtyckes-, informations- och konfidentialitetskravet. Den data som har samlats in har enbart 

använts som material för analys i detta självständiga arbete enligt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14). Anonymitet innebär att ingen, inte ens den som formulerat 

enkäten, ska kunna identifiera vilka som har svarat på enkäten (Bell, 2014, s. 65). Det betyder att vi 

inte har spårat vilka som genomfört enkäten. Eftersom att vi använt oss av förskolechefer som 

mellanhand för att nå ut till vårt urval utbildade förskollärare, har kontakten med förskolechefer 

hanterats konfidentiellt. Det innebär att vi vet vilka förskolechefer som kontaktats och som svarat, 

men det redovisas inte någonstans i denna studie. 
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7. Resultat och analys 

Underlaget för denna studie är 84 förskollärare varav 77 fullföljde enkäten, vilket kan ses i diagram 

1 nedan.  

 

Diagram 1. Antal deltagare i enkätstudien i olika kommuner och antal fullständiga svar 

Diagram 1 visar att i den större kommunen var 90% av svaren fullständiga, respektive 100% 

fullständiga svar från den mindre kommunen. Samtliga ofullständiga svar har svarat på fråga ett till 

fem, vilket gör att de ändå går att analysera under avsnitt 7.2.1 i syfte att ta reda på faktorer som 

påverkar barnlitteraturens tillgänglighet och utbud i förskolan. Sju respondenter i den större 

kommunen hoppade över fråga sex till tio, vilket betyder att underlaget för 7.1 utgörs av totalt 77 

förskollärare varav 65 personer i den större kommunen och 12 personer i den mindre kommunen. 

I snitt tog det förskollärarna i den större kommunen sju minuter att genomföra enkäten, vilket är 

en skillnad jämfört med den mindre kommunens snittid på elva minuter.  

I enkäten fick respondenterna fylla i varje ålder som finns representerade på deras avdelning, och 

därefter gjordes en ålderskategorisering i form av åldersgrupper 1–3 år, 3–5 år eller blandad 

barngrupp (1–5 år) baserat på tabell 2. Detta var för att få en så tydlig bild som möjligt över vilka 

åldrar som representerades i undersökningen. Totalt var åldersfördelningen övervägande jämn, 

vilket visas i tabell 2.  

 

Tabell 2 - Barns ålder 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 
Större kommun 35 42 44 39 33 

Mindre kommun 12 12 12 12 9 

Totalt 47 54 56 51 42 
Tabell 2. Åldrar representerade i respektive förskollärares barngrupp, större och mindre kommun. 

Tabell 2 visar vilka barn av respektive ålder som varje förskollärare angett finns på hens avdelning. 

Respondenterna hade möjlighet att välja samtliga åldrar.  
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Utifrån varje enskilt enkätsvar har vi delat in åldersgrupper i tre olika kategorier: 1–3 år och 3–5 år 

(åldersindelade barngrupper) samt blandad barngrupp (1–5 år). Respondenterna som angett 

åldersintervall 1, 2, 1–2, 1–3 och 2–3 har kategoriserats under åldersgrupp 1–3 år. De som angett 

åldersintervall 3, 4, 5, 3–4, 3–5 och 4–5 har kategoriserats under åldersgrupp 3–5 år och slutligen 

har de som angett åldersintervall 1–4, 1–5 och 2–5 kategoriserats under blandad barngrupp. 

Fördelningen av åldersgrupper syns nedan i diagram 2. 

 

Diagram 2 Fördelning av åldersgrupper, större kommun. 

Diagram 2 visar att åldersindelade barngrupper är vanligare i den större kommunen än 

åldersblandade. I den mindre kommunen arbetade samtliga förskollärare i åldersblandade 

barngrupper. Detta är dock något missvisande, då det går att läsa på kommunens hemsida i 

beskrivningarna av de olika förskolorna att det finns förskolor med åldersindelade grupper också i 

den mindre kommunen. Då det endast finns blandade barngrupper representerade i den mindre 

kommunen är det inte möjligt att göra en analys av det resultatet. Därför kommer vi endast att 

jämföra barngruppens ålder med enkätsvaren från den större kommunen. 

 

7.1 Förskollärarens syn 

I detta avsnitt redovisas hur förskollärarna svarat på frågor som berör deras syn på barnlitteratur. 

Först redogörs det för vilka typer av böcker förskollärare väljer samt hur de använder 

barnlitteraturen. Här görs också en jämförelse mellan de två kommunerna. Sedan analyseras också 

resultatet utifrån barngruppens ålder. 

7.1.1 Vilka böcker väljs? 

Förskollärarna i enkäten fick välja vilka typer av böcker de anser bör finnas på deras avdelning. De 

fick välja hur många böcker de ville. Definitionen av dessa kategoriseringar finns i avsnitt 2.3. Svaren 

jämförs mellan de två kommunerna och redovisas i diagram 3. 
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Diagram 3 Typer av böcker som förskollärarna anser bör finnas på deras avdelning, sorterat efter kommun. 

Diagrammet visar att faktaböcker var det enskilt vanligaste svaret bland förskollärarna. Klassiska 

sagoböcker och verklighetstrogen skönlitteratur var också vanliga svar då de valdes av mer än 

hälften av alla förskollärare. I den mindre kommunen valdes även pekböcker av en majoritet av 

förskollärarna. Digitala böcker och ljudböcker valdes endast av en förskollärare i den mindre 

kommunen, motsvarande ungefär åtta procent. I den större kommunen valdes ljudböcker och 

digitala böcker istället av 23 respektive 31 procent av förskollärarna. Övernaturlig skönlitteratur 

tycktes också vara ett vanligare alternativ i den större kommunen. Däremot valde förskollärarna i 

den mindre kommunen klassiska sagoböcker och faktaböcker i något större utsträckning än 

förskollärarna i den större kommunen, även om skillnaden var liten. Två förskollärare lade till att 

normkreativa böcker bör finnas. En förskollärare valde “annat” för att kommentera att litteratur är 

förskolans läromedel och därför ska spegla värderingarna i förskolans uppdrag. 

 

Litteraturen är läromedel och ska spegla värderingar i förskolans uppdrag. Men även 

stimulera till samtal, frågor... 

(Respondent 56, större kommunen) 

Skillnaden mellan de två kommunerna i uppfattningen om vilka böcker som bör finnas på förskolan 

är inte så stor. Dock tycks pekböcker vara mer populära bland förskollärarna i den mindre 

kommunen än i den större, och i den större kommunen verkar man prioritera ljudböcker, digitala 

böcker och instruerande böcker i något större utsträckning än i den mindre, där de största 

skillnaderna syns i valet av pekböcker och digitala böcker. Vad denna skillnad kan bero på 

framkommer inte i diagrammet. En möjlig förklaring är att den större kommunen arbetar mer med 

digitala verktyg och därför i större utsträckning använder sig av digitala böcker. Om så är fallet 

framgår dock inte i denna undersökning. Det faktum att pekböcker tycks mer populära i den mindre 

kommunen väcker frågan om förskollärarna i den större kommunen istället använder andra typer 

av böcker till de yngre barnen, och i så fall vilka. Detta kommer att behandlas i avsnitt 7.1.3. 
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Förskollärarna fick även svara på en fråga om de anser att en barnbok främst bör fokusera på 

texten, bilden eller både och. Då det inte var några större skillnader mellan de två kommunerna 

redovisas de här tillsammans i diagram 4. 

 

Diagram 4 Andel förskollärare som anser att fokus i boken bör ligga på bild, text eller både och, båda kommunerna. 

Diagrammet visar att en majoritet av alla förskollärare ansåg att text och bild är lika viktiga i 

bilderböcker. Några av dessa kommenterade att det beror på syftet med läsningen. Sju personer 

svarade att fokus i boken bör ligga på bilden och endast en av de tillfrågade - en förskollärare i den 

mindre kommunen - ansåg att boken främst bör fokusera på texten. En av de som svarade att bilden 

är viktigast motiverade detta på följande sätt:  

 

En ‘dålig’ text görs av mig till en bättre text men bilderna kan jag inte kompensera för. 
(Respondent 72, större kommunen) 

 

Två förskollärare svarade att de inte reflekterat över detta. En av dessa kommenterade att vid 

läsning av kapitelböcker behöver texten vara spännande och att vid läsning av ordlösa bilderböcker 

kan man samtala om exempelvis kamratskap. Förskollärare i både den mindre och den större 

kommunen ser alltså generellt text och bild som lika viktiga komponenter i en bilderbok. Det verkar 

även som att i stort sett alla respondenter i någon mån har reflekterat över förhållandet mellan text 

och bild. En tolkning som kan göras av den som kommenterat att hen ej reflekterat över frågan är 

att hen snarare anser att vad som är viktigast beror på sammanhanget och vilken bok det gäller - 

därför går det inte att säga att det ena är viktigare än det andra. Detta var en kommentar som även 

återkom bland de som svarat att de ansåg bild och text som lika viktiga.  
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7.1.2 Hur används litteraturen? 

En av de frågor som ställts är vilka kriterier förskollärare ser som viktigast då de väljer utbudet av 

barnböcker i förskolan. Förskollärarna fick välja max 3 kriterier. Resultatet för de olika kommunerna 

redovisas nedan i diagram 5. 

 

Diagram 5 Andel förskollärare som angett respektive kriterium för vad som är viktigast bakom bokvalet, sorterat efter 

kommun. 

Diagram 5 visar att en majoritet av samtliga förskollärare svarade att ett av de viktigaste kriterierna 

för valet av barnlitteratur är att bokens innehåll ska intressera barnen. Det var även viktigt för 

många av förskollärarna att böckerna lockar till samtal och diskussion samt möter ett pågående 

tema. Många förskollärare i den större kommunen svarade även att utbudet ska bidra till att 

motverka stereotypa könsroller. De minst viktiga faktorerna var lättläst text, tilltalande 

illustrationer och att barn skulle ha inflytande över utbudet. I den mindre kommunen sågs det även 

som oviktigt att både pojkar och flickor representeras i utbudet. Tre förskollärare i den större 

kommunen valde alternativet “annat”. En förskollärare ansåg att frågan var felaktigt ställd och 

menade att de kriterier som blir viktiga beror på vad mål och syfte är med verksamheten just då. 

En annan svarade att det är viktigt att olika människor med olika maktpositioner representeras i 

böckerna. Den tredje förskolläraren kommenterade att hen egentligen ansåg att alla kriterier 

förutom estetiskt tilltalande illustrationer var viktigt, men lade till att hen ser det som viktigt att 

olika sorters illustrationer, med olika bildspråk, ska finnas representerade i utbudet. Då ingen 

förskollärare svarade att de inte reflekterat över kriterier för utbudet av barnböcker kan man anta 

att samtliga förskollärare i studien i någon mån reflekterar över utbudet. 

Några tydliga skillnader mellan kommunerna syns i diagram 5. Att utbudet ska bidra till att motverka 

stereotypa könsroller var vanligare i den större kommunen än i den mindre, där det bara valdes av 

en enda förskollärare och därmed var ett av de alternativ förskollärare valde i allra minst 

utsträckning. Istället var positivt budskap och värdegrund ett tre gånger vanligare kriterium för den 

mindre kommunen än den större. Det vore intressant att ta reda på vad denna skillnad består i. Det 
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skulle kunna finnas en attitydskillnad som gör att den mindre kommunen inte ser genus som en lika 

prioriterad fråga, men det är även möjligt att förskollärarna i den mindre kommunen räknar in 

genusaspekter i “positivt budskap och värdegrund”.  

Då endast ett fåtal förskollärare svarat att lättläst text är ett viktigt kriterium kan det tolkas som att 

det inte är prioriterat att barnen själva ska kunna läsa böckerna. Mer om detta tas upp i avsnitt 

7.1.3. där svaren analyseras i relation till barnens ålder.  

I enkätfråga 9 ställdes frågan om vad respondenten anser att högläsningen fyller för funktion. 

Respondenten fick välja max fem funktioner. Resultatet redovisas i diagram 6. 

 

Diagram 6 Andel förskollärare som angett respektive svarsalternativ för vad som är högläsningens viktigaste funktion, 

sorterat efter kommun. 

Diagrammet visar att de tre vanligaste svaren var att ge tillfälle för samvaro och samspel, stimulera 

barns verbala språkutveckling samt stimulera barnens förmåga till fantasi.  Samtliga förskollärare i 

den mindre kommunen ansåg att tillfälle för samvaro och samspel var en av högläsningens 

viktigaste funktioner. Förskollärare i båda kommuner ansåg att underhållning var en av 

högläsningens minst viktiga funktioner. Utgångspunkt för diskussion var den funktion som minst 

andel förskollärare i den mindre kommunen valde. Utöver dessa alternativ svarade en förskollärare 

som arbetar med barn i åldern tre till fem år att högläsningen även syftar till att vänja barnen inför 

skolan. En annan kommenterade att högläsningen fyller alla dessa funktioner, men vid olika 

tillfällen.  

Några intressanta skillnader syns i resultatet. I den mindre kommunen valdes utgångspunkt för 

diskussion endast av en av förskollärarna, medan det valdes av nästan hälften av förskollärarna i 

den större kommunen. Dock bör det påpekas att hälften av förskollärarna i båda kommunerna 

ansåg att det är viktigt i valet av litteratur att böckerna ska locka till samtal och diskussion. En möjlig 

förklaring är att fler förskollärare i den mindre kommunen valde bort utgångspunkt för diskussion 

då de valt att böckerna ska locka till samtal och diskussion som kriterium, och därför kunnat välja 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Högläsningens funktion

Större kommun Mindre kommun Båda kommunerna



 

29 

 

fem andra funktioner som de också ser som prioriterade. Ett annat alternativ är att förskollärarna i 

den mindre kommunen som svarat att böckerna ska locka till samtal och diskussion som ett viktigt 

kriterium för urvalet lägger tonvikt på samtalet, och ser det som ett tillfälle för samvaro, medan 

förskollärarna i den större kommunen lägger större vikt på diskussionen. Detta stöds av att det 

också är en större andel förskollärare i den mindre kommunen som valt tillfälle för samvaro som 

viktig funktion än i den större kommunen. 

En annan tydlig skillnad är att det var fler förskollärare i den mindre kommunen som såg 

skriftspråklig utveckling som en viktig funktion. Denna skillnad kan ha flera möjliga förklaringar. Det 

skulle kunna bero på att förskollärare i den mindre kommunen ser skriftspråksutveckling som en 

viktigare uppgift för förskolan än förskollärare i den större kommunen. En annan förklaring kan vara 

att förskollärarna i den större kommunen anser att det finns andra, mer lämpade sätt att arbeta 

med skriftspråklig utveckling än högläsning. 

Det är intressant att notera att faktaböcker var det vanligaste svaret på vilka typer av böcker som 

borde finnas i barngruppen, men ökad kunskap eller medvetenhet inom ett visst område valdes av 

mindre än hälften av förskollärarna. En fråga som uppstår är om förskollärare anser att faktaböcker 

har ett annat primärt syfte än att ge barnen fakta om något fenomen, och i så fall vad detta syfte 

är. Att få syn på vad förskollärarna ansåg vara syftet med just faktaböcker var svårt då de flesta som 

valde faktaböcker även valde flera andra böcker. En förskollärare som kommenterade vilka typer 

av böcker som bör finnas svarade att: 

 

En faktabok kanske fyller en annan funktion än att förmedla fakta till barnen. Den 

kanske innehåller bilder på olika smådjur och barnen bläddrar och tittar och funderar 

kring smådjuren. De kanske kommer med frågor som vi tillsammans kan besvara mha 

[med hjälp av] texten (och kanske internet).  
(Respondent 31, större kommunen) 

 

Denna förskollärare hade dock också valt ökad medvetenhet eller kunskap som en av de fem 

viktigaste funktionerna för högläsning. Ökad medvetenhet eller kunskap behöver naturligtvis inte 

innebära just faktaförmedling, men det är möjligt att några förskollärare tolkat svarsalternativet så. 

Några förskollärare valde enbart faktaböcker, eller endast faktaböcker och instruerande böcker 

eller pekböcker, vilka också kan ses som en form av faktaböcker. Tillfälle för samvaro, stimulera 

verbal språkutveckling och stimulera fantasiförmågan var några av de svar som återkom på frågan 

om vilken funktion högläsningen primärt fyller bland dessa enkätsvar. Dessa svar tyder på att 

förskollärarna såg det som viktigare för barnen att prata om och fundera kring innehållet i 

faktaböckerna snarare än på att införliva den fakta de presenterar. Respondenterna fick dock välja 

så många typer av böcker de ville, men endast fem viktiga funktioner som högläsningen fyller. Det 

skulle alltså kunna vara så att förskollärare tycker att faktaböcker bör finnas på avdelningen, men 

inte att de är så viktiga för verksamheten. En annan möjlighet är att förskollärare anser att ökad 

medvetenhet eller kunskap är en viktig funktion som högläsningen uppfyller, men att högläsningen 

har andra ännu viktigare funktioner. Som nämnts tidigare finns också en möjlighet att de 

kategoriseringar som ingick i enkäten påverkat förskollärarnas svar.  
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Något annat som är intressant är att de flesta förskollärare menade att ett viktigt kriterium för valet 

av böcker är att de ska intressera barnen, men underhållning sågs däremot inte som en viktig 

funktion. Detta kan tolkas som att förskollärarna ser det som viktigt att barnen ska tycka om boken 

i ett annat syfte – exempelvis för att högläsningen ska kunna fungera språkutvecklande – med andra 

ord att förskollärarna ser det som viktigt att utgå från barnens intressen i det didaktiska arbetet. 

 

7.1.3 Barngruppens ålder 

Här analyseras barngruppens ålder i förhållande till det som presenterats under 7.1.1 och 7.1.2 

ovan. Det är endast de fullständiga svaren från den större kommunen som redovisas i det här 

avsnittet (se diagram 1). Fördelningen av åldersgrupper redovisas i diagram 2. Nedan visar diagram 

7–9 hur förskollärarna valt beroende på vilken ålder deras barngrupp har. 

 

Diagram 7 Typer av böcker som förskollärarna anser bör finnas på deras avdelning, sorterat efter åldersgrupp. 

Diagram 7 visar vilka typer av böcker som förskollärarna väljer beroende på vilken ålder barnen på 

deras avdelning har. Som tidigare resultat visat (se diagram 3) är faktaböcker det populäraste valet, 

vilket diagram 7 bekräftar även stämmer oavsett åldersgrupp. Förutom faktaböcker ansåg 

förskollärare som arbetar med de yngre barnen att pekböcker, klassiska sagoböcker och poetiska 

böcker bör finnas på deras avdelningar. De populäraste valen för de som arbetar i blandad 

barngrupp var även där pekböcker och klassiska sagoböcker. Däremot valde en majoritet i blandade 

barngrupper verklighetstrogen skönlitteratur. De som arbetar med de äldsta barnen valde främst –  

efter faktaböcker – klassiska sagoböcker och därefter var kapitelböcker och poetiska böcker 

populärt. En slutsats man kan dra från detta är att förskollärare föredrar faktaböcker och klassiska 

sagoböcker oberoende av vilken åldersgrupp de arbetar i. Det var endast förskollärare som arbetar 

med de äldsta barnen som gav andra exempel på boktyper. Dessa förslag var normkreativa böcker 

och böcker med rikligt illustrerade bilder.  
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Ett av de vanligaste alternativen för de som arbetar med de äldsta barnen, kapitelböcker, var det 

alternativ som de som arbetar med de yngsta barnen valde minst. En ytterligare kontrast finner vi i 

alternativet pekböcker, som var ett av de vanligaste alternativen för de yngsta barnen. Det var 

ytterst få förskollärare som arbetar med de äldsta barnen som valde pekböcker.  

Vidare har vi ställt vad förskollärare anser är viktiga kriterier för en bra barnbok mot vilken 

åldersgrupp de arbetar i, som diagram 8 visar nedan. Av vad vi kan avläsa i diagram 8 ser vi att de 

viktigaste kriterierna för bokvalet stämmer överens med hur förskollärarna i den större kommunen 

valt under avsnitt 7.1.2 (se diagram 5). 

 

Diagram 8 Andel förskollärare som angett respektive kriterium för vad som är viktigast bakom bokvalet, sorterat efter 

åldersgrupp. 

Diagram 8 visar att de som arbetar med de yngsta barnen (1–3 år) främst anser att barnlitteraturen 

ska intressera barnen och motverka stereotypa könsroller. De som arbetar med de äldre barnen 

(3–5 år) ser också gärna att böckerna intresserar barnen, men ännu hellre att de lockar till samtal 

och diskussion, vilket förskollärarna som arbetar i blandade barngrupper (1–5 år) också valt som ett 

av de viktigaste kriterierna. De i blandad barngrupp har valt att barnlitteraturen möter pågående 

projekt och tema som det viktigaste kriteriet.  

Av de som tycker att texten ska vara lättläst är majoriteten förskollärare som arbetar med de yngsta 

barnen. Vad studien syftar till med lättläst text är att barnen skulle göras delaktiga i läsandet och 

därför är resultatet förvånande. Man skulle kunna anta att respondenterna tolkade Lättläst text 

som att texten ska vara grundläggande och lätt att förstå men det är dock inget som kan bekräftas 

genom denna enkätstudie.  

Majoriteten av de som tycker att det ska finnas ett varierat utbud – genom flera olika genrer och 

typer av böcker – var förskollärare i blandade barngrupper, vilket kan tolkas som ett naturligt 

resultat då böckerna ska passa fler åldrar med eventuella olika behov och intressen. 
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Även om minoriteten valt att barns inflytande är ett viktigt kriterium för val av barnlitteratur går 

det att se att det är ett viktigare kriterium i arbetet med de äldsta barnen än med de yngsta barnen. 

Stapeln som representerar barngrupper med blandade åldrar ligger mellan de andra två staplarna, 

vilket skulle kunna stärka hypotesen att barns inflytande blir viktigare ju äldre de blir, vad gäller 

valet av barnlitteratur på förskolan. Nedan visar diagram 9 vad förskollärarna i den större 

kommunen svarat vad de anser att barnlitteraturen fyller för funktion i förskolan. 

 

 

Diagram 9 Andel förskollärare som angett respektive svarsalternativ för högläsningens viktigaste funktion, sorterat efter 

åldersgrupp. 

Diagram 9 visar att förskollärares syn på högläsningens funktion är övervägande jämn hos de olika 

åldersgrupperna. Det som finns att avläsa är bland annat att stimulera verbalt språk är den 

viktigaste funktionen som högläsningen fyller i arbetet med yngre barn. Det svarsalternativet var 

populärt hos alla åldersgrupper. Att det däremot ska stimulera barns skriftspråkliga utveckling var 

inte lika självklart, men vanligare med de äldsta barnen. Det som var minst viktigt hos de som 

arbetar med de yngre barnen var att högläsning skulle vara utgångspunkt för diskussion, vilket över 

hälften av förskollärarna i äldre och blandade barngrupper valde. Att högläsning syftar till 

avkoppling är enligt diagrammet vanligast med de yngsta barnen, där över hälften av förskollärarna 

valde den funktionen. Funktionen att högläsningen ger barn gemensamma erfarenheter var mer 

populärt i barngrupper med blandade åldrar än åldersindelade barngrupper vilket kan bero på att 

de gemensamma referensramarna är en viktig komponent för samspelet mellan barnen då olika 

barn i olika åldrar generellt sett har olika erfarenheter. 

Under avsnitt 7.1.1 redovisades resultatet av frågan om text eller bild är viktigast för en barnbok 

(se diagram 4). I den större kommunen, som är den kommun som analyseras i det här avsnittet, var 

det endast sex förskollärare som tyckte att bilden är viktigast. Fem av dessa förskollärare arbetade 

med de yngsta barnen. Det innebär att även fast de allra flesta anser att text och bild är lika viktiga 

(se diagram 4) så avviker en minoritet av förskollärarna som arbetar med de yngre barnen och anser 
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att bilden är viktigast, vilket kan tolkas som att bilden är viktigare i barnlitteratur för de yngre 

barnen än för de äldre. Några respondenter har kommenterat i förhållande till barngruppens ålder. 

 

Jag försöker ibland läsa en bok utan bilder eftersom jag läser för 5 åringar som ska 

börja skolan nästa höst. Men det är svårt, bilderna är väldigt uppskattade. 
(Respondent 27, större kommunen) 

 

För 1-3åringar behöver bilden stötta den språkliga förståelsen. Texten ska vara enkel 

och bilden ska visa det texten säger. Men det är även bra när bilden ger ledtrådar till 

fortsättningen så att vi tillsammans kan göra enkla inferenser om fortsättningen. 
(Respondent 31, större kommunen) 

 

Dessa kommentarer visar att bilden tycks vara viktigare när man läser för yngre barn, och att det är 

viktigare att fokusera på texten när man läser med de äldre barnen. Det är dock enbart två 

respondenter som kommenterat denna fråga i förhållande till barnens ålder vilket gör att denna 

slutsats inte är ett generaliserbart resultat. 

 

7.2 Barnlitteraturens ramfaktorer 

Vi har i 7.1 redan analyserat en faktor som påverkar urvalet av barnlitteratur i förskolan, nämligen 

förskollärares syn. I detta avsnitt kommer fokus att ligga på faktorer som påverkar utbudet av 

barnlitteratur, men också vad barngruppens ålder har för roll i hur barnlitteratur anskaffas och om 

åldern tycks spela någon roll i förskollärarens urval av barnlitteratur i förskolan. I denna studie 

motsvarar en respondent i den större kommunen 1,39 procentenheter respektive 8,33 

procentenheter i den mindre kommunen. 

I vår enkät undersökte vi även bland annat hur förskollärare införskaffar barnlitteratur till deras 

avdelningar, med andra ord barnlitteraturens utbud. Respondenterna kunde välja fler än ett 

svarsalternativ. De svarsalternativ som respondenterna hade att välja på var (1) lånar böcker på 

bibliotek, (2) köper in böcker, (3) tar emot böcker som skänks och (4) annat sätt. Nedan visar 

diagram 10 hur respondenterna i de två olika kommunerna angett att de införskaffar barnlitteratur 

till förskolan. 
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Diagram 10 Andel förskollärare som angett respektive svarsalternativ för hur barnlitteratur anskaffas till förskolan, 

sorterat efter kommun. 

Diagram 10 visar att nästan alla förskollärare i den större kommunen angav att de lånar böcker på 

biblioteket. Endast 5,5% svarade att de inte lånar böcker - däremot svarade majoriteten av dem att 

biblioteket istället kommer till förskolan, i form av en bokbuss. Exakt hälften av respondenterna 

angav att de köper in böcker till förskolan. 43% tar emot böcker som skänks och 12,5% angav även 

att de införskaffar barnlitteratur på annat sätt. Även i den mindre kommunen var låna böcker 

vanligast även om inte lika förekommande som i den större kommunen, då 83,3% svarade att de 

lånar böcker på bibliotek. Det näst vanligaste sättet att anskaffa böcker på i den mindre kommunen 

var att ta emot böcker som skänks, vilket 58% angav. 50% av respondenterna i den mindre 

kommunen angav att de införskaffar barnlitteratur på annat sätt. Endast 8,3% (vilket motsvarar en 

respondent) svarade att de köper in böcker till förskolan. 

Det som var det näst vanligaste sättet att anskaffa böcker på i den större kommunen, att köpa in 

böcker, var det minst vanliga sättet i den mindre kommunen. Detta skulle kunna bero på att en 

högre andel i den mindre kommunen både tar emot böcker som skänks och anskaffar böcker på 

annat sätt än i den större kommunen.  

Vi har inte undersökt faktorn ta emot böcker som skänks djupare då vi anser att man inte har 

möjlighet att påverka vilka böcker som skänks till skillnad mot möjligheten att välja böcker på 

biblioteket eller vilka böcker man köper. Här nedan kommer vi att vidare analysera faktorerna “låna 

böcker på bibliotek”, “köpa in böcker” och “annat sätt”. 

Vi har jämfört barngruppens ålder i förhållande till hur barnlitteratur införskaffas. Studien visar 

dock inga betydelsefulla skillnader på hur barnlitteratur anskaffas i förhållande till vilken ålder det 

är på barnen. Endast en respondent har kommenterat att de äldre barnen får följa med till 

biblioteket. Två respondenter med yngre barn har kommenterat att det är svårt att gå med 

barngruppen till biblioteket. Detta är dock inget som verkar påverka deras möjligheter att låna 

böcker på biblioteket, utan enbart möjligheten för barnen att följa med. 
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7.2.1 Faktor: låna böcker på bibliotek 

Det råder inga tvivel om att låna böcker på biblioteket är det vanligaste sättet att anskaffa böcker i 

båda kommunerna. Nedan visar diagram 11 att av de som lånar böcker i den större kommunen 

angav majoriteten (79%) att de har möjlighet att låna böcker minst två gånger per termin, varav det 

vanligaste är minst en gång i månaden (42%) och två gånger per termin eller oftare (29%). Ungefär 

8% lånar så ofta som en gång i veckan. Lika många lånar böcker en gång per termin eller oftare. 

Övriga 13% lånar böcker mer sällan än en gång per termin, eller inte alls. I den mindre kommunen 

angav hela 83% att de lånar böcker på biblioteket minst en gång i månaden, varav 75% lånar en 

gång i månaden eller oftare och 8,3% minst en gång i veckan. Ingen av respondenterna i den mindre 

kommunen angav att de lånar två gånger per termin eller oftare eller mer sällan än en gång per 

termin, däremot angav 8,3% att de lånar böcker minst en gång per termin, och lika stor andel angav 

att de inte lånar böcker alls. 

 

Diagram 11 Andel förskollärare som angett respektive svarsalternativ för hur ofta de har möjlighet att låna böcker, 

sorterat efter kommun. 

Majoriteten av förskollärarna i båda kommunerna lånar böcker på biblioteket minst en gång i 

månaden. Det näst vanligaste alternativet i den större kommunen, två gånger per termin eller 

oftare, var det ingen förskollärare i den mindre kommunen som angav. En lika stor andel i de båda 

kommunerna lånar böcker minst en gång i veckan som en gång per termin eller oftare. En 

respondent i den mindre kommunen angav att de bland annat anskaffar böcker genom att låna 

böcker på bibliotek (se diagram 10), men på frågan om hur ofta de har möjlighet att låna svarade 

respondenten att de inte lånar böcker på bibliotek med anledningen att de just nu har så mycket 

böcker på förskolan. En respondent har problematiserat bibliotekets organisatoriska ramar på 

följande sätt:  

 

[Ortnamn] biblioteket har numera krav om att man ska anmäla ankomst innan besök. 

Det krånglar till det. Vi lånar numera böcker utan barnens medverkan. Det ger förvisso 

mer genomtänkta lån. Litteratur blir mer kopplat till barngruppens behov, intresse, 

fokusområde mm. Men barnen går miste om biblioteksbesök. 
(Respondent 56, större kommunen) 
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En annan respondent kommenterar att närmaste bibliotek ligger för långt bort för att kunna gå dit 

med barnen och att hen lånar böcker på sin planeringstid om det är någon speciell bok som önskas 

för den pedagogiska verksamheten. Två respondenter som svarat att de inte lånar böcker 

kommenterar att det inte finns tid, varav en av dom också tillägger att det är svårt att gå dit med 

barnen. 

Majoriteten i båda kommunerna svarade att bibliotekets utbud i hög grad motsvarade deras 

kriterier för en bra barnbok. Något högre andel i den mindre kommunen än den större var nöjda 

med bibliotekets utbud, vilket visas nedan i diagram 12.  

 

 

 

Diagram 12 Andel förskollärare som angett respektive svarsalternativ för i vilken grad bibliotekets utbud motsvarar 

deras kriterier för en bra barnbok, sorterat efter kommun. 

Diagram 12 visar att respondenterna i den mindre kommunen har endast angivit att bibliotekets 

utbud motsvarar deras kriterier för en bra barnbok i mycket hög grad och i hög grad, vilket innebär 

att de i den mindre kommunen är nöjda med bibliotekets utbud. Även majoriteten av 

respondenterna i den större kommunen har angivit att utbudet i mycket hög grad eller i hög grad 

motsvarar deras kriterier. Ungefär en femtedel är dock medelmåttigt nöjda med bibliotekets 

tillgängliga utbud. Inga av respondenterna har svarat att utbudet inte alls motsvarar deras kriterier 

för en bra barnbok, vilket innebär att samtliga respondenter (förutom en respondent i den större 

kommunen som svarat att de inte lånar böcker) kan finna minst en bra barnbok på biblioteket. Den 

respondent som svarat att de inte lånar böcker på biblioteket har kommenterat att de inte hinner. 

Intressant att notera är att ca 17% i den mindre kommunen inte angivit att de lånar böcker på 

biblioteket (se diagram 10), men att ingen valt det svarsalternativet gällande bibliotekets utbud. 

Det kan bero på att förskollärarna ändå har kunskaper om vad som erbjuds på biblioteken, men 

väljer att inte låna böcker där av andra orsaker.  
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En liten andel respondenter, främst i den större kommunen, kommenterade att bibliotekarierna 

hjälper till att plocka ut relevant litteratur vid efterfrågan. De svarade också att biblioteken redan 

har färdiga bokväskor i olika teman.  

 

Bibliotekarierna brukar hjälpa till att hitta den litteratur vi söker. 
(Respondent 58, större kommun) 

 

Vi kan beställa böcker eller "bokväskor" med ett specifikt tema. 
(Respondent 63, större kommun) 

 

Vi kan ringa biblioteket och be dom att plocka ihop böcker som vi önskar låna. Dessa 

skickas sedan med internpost till oss. 
(Respondent 11, mindre kommun) 

 

Två av respondenterna i den större kommunen angav att utbudet kan vara “urplockat”, och att 

eventuellt populära böcker måste beställas i förväg. Detta skulle kunna vara en anledning till att 

hälften av förskollärarna i den större kommunen angav att de även köper in böcker till förskolan.  

 

7.2.2 Faktor: köpa in böcker 

50% av respondenterna i den större kommunen angav att de köper in barnlitteratur till förskolan, 

respektive 8,3% som angav att de köper in böcker i den mindre kommunen (se diagram 10). Det 

motsvarar 36 respondenter i den större kommunen och en respondent i den mindre kommunen. 

Det innebär att en majoritet av respondenterna i den mindre kommunen inte köper in böcker till 

respektive avdelningar. I diagram 13 nedan ser vi förskollärares möjlighet att påverka vilken 

barnlitteratur som köps in till förskolan. 

 

Diagram 13 Andel förskollärare som angett respektive svarsalternativ för deras möjlighet att påverka inköp av 

barnlitteratur, sorterat efter kommun. 
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Majoriteten av respondenterna i den mindre kommunen köper inte in böcker till förskolan. En 

respondent i den mindre kommunen svarade att hen är nyanställd och av den anledningen inte är 

insatt i sina möjligheter att påverka inköp. Denna respondent är också den enda i den mindre 

kommunen som angett att de köper böcker. Två respondenter i den mindre kommunen har angett 

att de har full eller god möjlighet att påverka vilka böcker som köps in till förskolan, men har också 

angett att de inte köper in böcker. Det skulle kunna bero på att de ekonomiska ramarna begränsar 

deras möjlighet för inköp just nu eller att de helt enkelt inte är i behov av att köpa böcker. 

I den större kommunen anser majoriteten att de har stor möjlighet att påverka inköpen. Av de nio 

respondenter i den större kommunen som angivit att de inte är insatta i sina möjligheter att påverka 

inköpen av barnlitteratur har endast en respondent valt att kommentera varför. Hen skriver att det 

inte är aktuellt för dem att köpa böcker då de har ett bibliotek så pass nära. Samma respondent har 

även angett att bibliotekets utbud motsvarar hens kriterier för en bra barnbok i mycket hög grad. 

En annan av dessa nio respondenter har svarat, förutom att hen inte är insatt i sina möjligheter i 

att påverka inköpen, att hen inte har någon koll på bibliotekets utbud av barnlitteratur. Hen kan 

inte heller komma på någon bok som uppfyller hens kriterier för en bra barnbok. Endast en av dessa 

respondenter har angivit att de köper in böcker till förskolan (se diagram 10). Den respondenten 

har även kommenterat att biblioteket endast motsvarar hens kriterier i viss mån, och kunde inte 

heller komma på ett exempel på en bra barnbok. Frågan är om detta beror på att en del 

förskollärare inte reflekterar så mycket över barnlitteratur eller prioriterar andra saker i förskolans 

verksamhet. Det kan också bero på tidsbrist att genomföra enkäten som gör att de inte kommer på 

en bok just då.  

 

7.2.3 Faktor: annat sätt 

12,5% av respondenterna i den större kommunen 

angav att de införskaffar barnböcker på annat sätt, 

respektive 50% som angav det svarsalternativet i den 

mindre kommunen (se diagram 10). Det motsvarar 

nio respondenter i den större kommunen och sex 

respondenter i den mindre kommunen. De andra 

sätt som respondenterna har angett delas in under 

tre kategorier: bokbuss, digitalt och övrigt. De som är 

under övrigt har angett att de tar med böcker 

hemifrån eller lånar från andra avdelningar på 

förskolan. 

Diagram 14 visar att majoriteten av de som angivit 

ett alternativt sätt att anskaffa barnlitteratur till 

förskolan har kommenterat att de lånar böcker från 

en bokbuss som kommer till förskolan, fem 

förskollärare i den större kommunen och tre i den 

mindre. Bokbussen innebär att det kommer en buss 

med böcker som förskolorna får låna från. Några av 

Diagram 14 Andel förskollärare som angett respektive 

svarsalternativ för andra sätt att anskaffa 

barnlitteratur, båda kommunerna. 



 

39 

 

respondenterna har utvecklat sina svar ytterligare och förklarar att man även kan meddela 

bokbussen vilka böcker man vill låna, och att de då plockar ihop ett färdigt bokpaket till förskolan. 

En respondent kommenterade: 

 

Utbudet är bra, Tror att bokbussarna har guldkornen. Dock finns inte många ex, så kan 

ibland kännas lite utplockat. Om man vill ha specifika böcker kan man beställa i förväg 

o hämta i bokbussen.  
(Respondent 31, större kommunen) 

 

Andra har skrivit att det är biblioteket som kör ut böcker i dessa bokbussar, ett “bibliotek på hjul” 

skulle man kunna säga. Det går dock inte att göra några generella antaganden för hur bokbussen 

fungerar eller definieras i de olika kommunerna, bara att konceptet är detsamma. Tre respondenter 

har angivit att de införskaffar böcker digitalt. Om de är gratis eller köps framgår ej. En av dessa har 

angivit att de laddar ner gratis barnlitteratur från en applikation som heter Ztory, som en 

bibliotekarie har tipsat om. Endast en respondent från den större kommunen har angivit att de 

lånar böcker från andra avdelningar på förskolan. 

 

7.3 Förskollärares förslag på bra barnlitteratur 

Förskollärarna ombads även ge exempel på en eller flera böcker som de ansåg uppfylla deras 

kriterier för en bra barnbok samt motivera varför. I den större kommunen angavs totalt 46 olika 

böcker eller bokserier. Med bokserier menas exempelvis “Vem-böckerna”, som är en serie av 

böcker skrivna av Stina Wirsén. Vem-böckerna var tillsammans med böckerna om Alfons Åberg de 

två vanligaste förslagen som gavs i den större kommunen då de valdes av sju förskollärare vardera. 

Olika böcker skrivna av Pija Lindenbaum var också populära då de valdes av fem olika förskollärare. 

Boken Knacka på! av Anna-Clara Tidholm valdes av fyra förskollärare. I den mindre kommunen gavs 

14 exempel på olika böcker eller bokserier. Böckerna om Alfons Åberg var de mest populära då de 

valdes av sex förskollärare, det vill säga hälften av respondenterna. Böckerna om Grodan, skrivna 

av Max Velthuijs, var det näst mest populära valet och nämndes av tre förskollärare. Totalt var 

böckerna om Alfons Åberg det som valdes av flest förskollärare då det sammanlagt var 13 

förskollärare som valde dessa. 

Bland de förskollärare i den större kommunen som arbetade med de yngre barnen (se inledningen 

i avsnitt 6 hur vi har delat in olika åldersgrupper) var Vem-böckerna, Knacka på och böckerna om 

Ingrid av Katerina Janouch de vanligaste exemplen som gavs. Förskollärare som arbetade med de 

äldre barnen valde främst böcker om Alfons Åberg och böcker av författaren Pija Lindenbaum. 

Bland förskollärare som arbetade med en åldersblandad barngrupp var böcker skrivna av Stina 

Wirsén och böckerna om Alfons Åberg de populäraste. 

De böcker förskollärarna givit som exempel har också kategoriserats efter genre. Flera böcker har 

varit svåra att kategorisera som en enskild genre och ibland har det varit svårt att placera in en bok 

i någon av de genrer vi på förhand formulerat. Utifrån den kategorisering vi har gjort har dock den 

överlägset vanligaste genren bland förslagen varit verklighetstrogen skönlitteratur. Klassiska sagor 

och faktaböcker valdes av sju förskollärare vardera och var därmed de näst vanligaste förslagen. 
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Detta tyder alltså på att förskollärarna – trots resultatet i avsnitt 7.1.1 – främst väljer 

verklighetstrogen skönlitteratur. Denna skillnad var tydlig oavsett ålder på barngruppen eller 

kommun. En skillnad som syntes mellan olika åldrar på barngruppen är att klassiska sagor enbart 

föreslogs av förskollärare som arbetade med äldre barn och pekböcker föreslogs av både 

förskollärare som arbetade med yngre barn och i åldersblandade barngrupper, men inte bland de 

äldre. Faktaböcker var också något vanligare bland äldre barn och i åldersblandade barngrupper. 

Att resultatet skiljer sig från det som framkom i avsnitt 7.1.1 kan förklaras med att diagram 3 visade 

vilka typer av böcker förskollärare anser bör finnas på deras avdelningar, medan de svar som 

analyserats i detta avsnitt snarare kan ses som exempel på vad förskollärare föredrar. Det framkom 

även tydligt i förskollärarnas motiveringar att det ses som positivt att en bok beskriver sådant som 

barnen känner igen från sin vardag, vilket förklarar varför förskollärarna föredrar verklighetstrogen 

skönlitteratur framför exempelvis övernaturlig skönlitteratur. 

En tydlig skillnad mellan de olika kommunerna är att förskollärare i den större kommunen i högre 

grad gav exempel på mer moderna barnböcker än i den mindre kommunen. Vad denna skillnad 

beror på går inte att avgöra av den data som samlats in genom enkäten.  

7.3.1 Motiveringar 

Flera av de som valde böckerna om Alfons Åberg motiverade detta med att de ger möjlighet till 

identifikation eller att de beskriver vardagsnära situationer för barnen. Nedan ges två motiveringar. 

 

Fina berättelser där barnet kan identifiera sig och känna igen sig i vardagliga 

situationer. 
(Respondent 6, mindre kommunen) 

 

Innehåller mycket värdegrund med känslor. Rädd, ledsen, utanförskap osv. Det ger 

underlag till diskussion. 
(Respondent 4, mindre kommunen) 

 

Valet av Vem-böckerna motiverades med att de ger möjlighet till identifikation och till samtal om 

värdegrund, samt att de har många olika karaktärer som inte bygger på traditionella normer. En av 

respondenterna motiverade valet på följande sätt: 

 

Jag är positivt inställd till Vem-böckerna då de ofta har en koppling till sådant som 

barnen möter i sin vardag samt är skrivna ur ett normkreativt perspektiv. 
(Respondent 1, större kommunen) 

 

Böckerna av Pija Lindenbaum valdes med motiveringar som framförallt berörde värdegrundsfrågor, 

känslor och möjlighet till diskussion. En av respondenterna uttryckte sig på följande vis:  

 

Lill-Zlatan och morbror Raring av Pia Lindenbaum. Den utmanar stereotypa könsroller, 

den handlar om ett ämne som barnen kan relatera till (avundsjuka). Det blir alltid bra 

diskussioner när vi läser den! 
(Respondent 61, större kommunen) 
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Samtliga av förskollärarna som valde böckerna om Grodan motiverade det med att dessa har en 

bra värdegrund. En av förskollärarna motiverade även valet med att dessa böcker tar upp känslor. 

Många förskollärare motiverade valet med att böckerna antingen har en positiv värdegrund eller 

ger möjlighet att diskutera värderingsfrågor med barnen. Det var även flera förskollärare som lyfte 

fram att böckerna gav barnen möjlighet att identifiera sig med karaktärerna. En vanlig motivering 

var att böckerna beskriver sådant som barnen mötte i sin vardag. Andra motiveringar som togs upp 

var att böckerna tar upp något som går att diskutera eller samtala med barnen om, att de tar upp 

känslor samt att de ger möjlighet till kunskap eller fakta inom matematik, naturvetenskap, teknik, 

språk eller andra områden. Många refererade även på något sätt till böckernas illustrationer. Det 

handlade till exempel om att bilderna är detaljerade och ger upphov till samtal eller diskussioner, 

eller att de var estetiskt tilltalande. Att boken ska vara underhållande eller spännande för barnen 

att lyssna på framhävdes också av flera förskollärare. 

En skillnad mellan de två kommunerna i förskollärarnas motiveringar av valet av bok är att en större 

andel av förskollärarna i den mindre kommunen hänvisade till värdegrundsfrågor och sociala frågor 

än i den större kommunen. Det var också en större andel av förskollärarna i den mindre kommunen 

som gav motiveringar som handlade om kunskapsutveckling eller fakta. Ett antal förskollärare i den 

större kommunen hänvisade till anpassning efter barnens ålder. Några av dessa förskollärare 

formulerade det med att boken var “på barns nivå”, medan andra kommenterade att läsningen av 

boken gick att anpassa så att barnen i flera olika åldrar kunde få nöje av den. Ingen i den mindre 

kommunen tog upp sådana aspekter. Det var också ett antal förskollärare i den större kommunen 

som tog upp genusaspekter eller ett normkreativt eller normkritiskt perspektiv, medan ingen 

förskollärare i den mindre kommunen tog upp detta i sina motiveringar. 

Liksom syns i diagram 5 tycks alltså en positiv värdegrund vara viktigare för förskollärarna i den 

mindre kommunen medan genusfrågor tycks viktigare för förskollärarna i den större kommunen. 

Något som framkom i förskollärarnas motiveringar men som inte motsvarades av resultatet i 

diagram 6 är att förskollärarna i den mindre kommunen i högre grad anknöt sina motiveringar till 

frågor om de kunskaper eller den fakta en bok kan erbjuda barnen. I den större kommunen 

motiverade man även valet mer med att boken var anpassad efter barngruppens ålder eller gick att 

anpassa efter flera olika åldrar, vilket inte gjordes i den mindre kommunen. Då alla respondenter i 

den mindre kommunen arbetade i åldersblandade grupper är det inte så överraskande att de inte 

svarade att boken var anpassad efter barngruppens ålder, däremot skulle det faktum att en bok 

passar för flera åldrar kunna ses som en positiv egenskap även i den mindre kommunen. Det var 

dock endast tre förskollärare i den större kommunen som svarade detta och det är möjligt att fler 

enkätsvar från den mindre kommunen hade medfört respondenter som motiverat valet på detta 

sätt. 

När svaren analyserades utifrån vilken åldersgrupp förskollärarna arbetade i blev det tydligt att 

förskollärare som arbetade med yngre barn såg det som viktigt att böckerna är enkla att förstå. 

Förskollärare i äldre barngrupper tog upp hur böckerna gav möjlighet att diskutera 

värdegrundsfrågor. Medan förskollärare i yngre barngrupper motiverade valet av böcker med att 

de tog upp sådant som gick att prata om med barnen så använde förskollärare i äldre barngrupper 

snarare ord som diskutera. Även i diagram 9 syns det att förskollärare som arbetade med yngre 
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barn inte såg det som särskilt viktigt att boken utgör en utgångspunkt för diskussion, medan det var 

viktigare i äldre barngrupper. En förklaring som tycks uppenbar här är att yngre barn inte har samma 

verbala förmåga och därmed inte kan delta i en diskussion på samma sätt som äldre barn.  

Det var ett antal förskollärare som avstod från att ge exempel på en bra barnbok eller att motivera 

sitt val. Sju av de tillfrågade förskollärarna i den större kommunen hoppade över frågan då de inte 

kunde komma på någon bok för tillfället. Ytterligare 14 förskollärare angav en bok utan att motivera 

sitt val. Det var ingen av förskollärarna i den mindre kommunen som svarade att de inte reflekterat 

över exempel på barnbok som motsvarar deras kriterium för en bra barnbok, men två respondenter 

angav böcker utan att motivera varför. Skillnaden mellan de två kommunerna var alltså ganska stor 

i detta avseende. I den större kommunen var det totalt 33% som antingen inte kunde ge exempel 

på en bra barnbok eller inte motiverade sitt val, medan det i den mindre kommunen endast var 

cirka 17%.  Detta skulle kunna tyda på att förskollärare i den mindre kommunen har ett mer 

genomtänkt litteraturarbete.  

Då exemplen som gavs analyserades utifrån åldern på barngruppen som förskollärarna arbetade 

med så var det fler förskollärare som arbetade med yngre barn som inte kunde ge något exempel 

på en bra barnbok än de förskollärare som arbetade med äldre barn eller i en åldersblandad 

barngrupp. Detta skulle kunna tyda på att barnlitteratur inte är lika prioriterad i yngre barngrupper 

som i de äldre grupperna. Vad detta kan bero på framgår i så fall inte. Dock var det lika vanligt i 

både äldre och yngre åldersgrupper att förskollärarna som gav exempel inte gav någon motivering, 

och allra vanligast var det dessutom bland förskollärare i åldersblandade barngrupper. De flesta 

förskollärarna gav dock någon form av motivering. Även om det som nämnts ovan var en större 

andel av förskollärarna i den mindre kommunen. Detta tyder på att de flesta förskollärare i något 

avseende reflekterat över vad en bra barnbok är, vilket stärks av att ingen förskollärare svarade att 

de inte reflekterat över kriterier för utbudet av barnböcker. 

 

7.3.2 Tillgänglighet 

I tidigare resultat (7.3.1) har vi lyft vilka böcker som respondenterna anser uppfylla deras kriterier 

för en bra barnbok och hur de motiverat deras val. Genom en undersökning på bibliotekens 

hemsidor i de två kommunerna tog vi reda på vilka böcker som finns att låna på biblioteken. 

Samtliga böcker som förskollärarna i den mindre kommunen rekommenderade fanns att låna på 

biblioteken i båda kommunerna. Fyra böcker som de i den större kommunen rekommenderade 

fanns inte i den mindre kommunens biblioteksutbud. Dessa är (sagan om) Vanten, Godnatt alla 

djur, Kalle med klänning och Björnen som inte ville dela med sig. I och med att förskollärarna i den 

mindre kommunen inte köper in böcker så kan de tänkas vara mer beroende av bibliotekets utbud, 

vilket också kan vara en förklaring till varför dessa fyra böcker inte angavs som exempel i den mindre 

kommunen då de inte erbjuds på deras bibliotek. De två populäraste valen, böcker av Stina Wirsén 

och Alfons Åberg-böcker, finns i stort utbud på biblioteken i båda kommunerna. I den större 

kommunen finns 50 olika böcker av Pija Lindenbaum, motsvarande 20 böcker i den mindre 

kommunen.  I den mindre kommunen fanns enbart en bok ur Barbapapa-serien i bibliotekens 

utbud, medan det fanns 25 stycken på den större kommunens bibliotek. Lilla nollan och de andra 

och Snick och snack bygger en koja fanns inte att låna på någon av kommunernas bibliotek. Liten 
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och trygg är en handledning av Brottsoffermyndigheten och finns inte att låna på biblioteket. I 

övrigt fanns samtliga böcker på biblioteken i den större kommunen.  

Vi vet förvisso inte vilka återförsäljare förskollärarna som köper in böcker till förskolan använder sig 

av då det inte framgår i enkätstudien. Det är ändå intressant att se cirkapriser för de böcker som 

förskollärarna angivit som exempel på bra barnböcker i enkäten. De återförsäljare vi undersökt 

priset hos är Adlibris (2017), Akademibokhandeln (2017), Bokus (2017) och CDON.com (2017). 

Samtliga böcker finns att köpa hos någon av återförsäljarna. Av de vanligaste givna bokserierna som 

var Stina Wirséns Vem-böckerna, Alfons Åberg-böckerna, Grodan-böckerna och Ingrid-böckerna låg 

prisintervallen mellan 44kr och 129kr hos de fyra olika återförsäljarna. Priserna varierade stort 

beroende på bok, bokens format och återförsäljare, till exempel så fanns många böcker i digitalt 

format och var avsevärt billigare är inbundna böcker. Billigast var Ingrid-böckerna av Katerina 

Janouch. Dyrast var Vem-böckerna av Stina Wirsén. Denna skillnaden i pris skulle kunna påverka 

vad man köper in för böcker. Det skulle kunna göra att man är mer benägen att köpa in Ingrid-

böckerna, och mindre benägen att köpa in Vem-böckerna. Ändå var det störst andel av de som 

svarade att de köper in böcker i den större kommunen som angivit Stina Wirséns Vem-böcker som 

exempel på bra barnbok. Det behöver dock inte betyda att det är dessa böcker som förskolorna 

köper in. 

 

7.4 Sammanfattning 

Då förskollärare väljer barnlitteratur till sina barngrupper tycker de generellt att det viktigaste är 

att innehållet ska intressera barnen, att böckerna lockar till samtal eller diskussion samt att de 

möter pågående tema. En skillnad mellan de två kommunerna är att den mindre kommunen i högre 

grad tycker att det är viktigt att litteraturen har positiva budskap och värdegrund, medan man i den 

större kommunen tycker att ett genusperspektiv är något viktigare än i den mindre kommunen. I 

båda kommunerna tycks man anse att det är mindre viktigt att texten är lättläst, illustrationerna är 

estetiskt tilltalande eller att barnen får inflytande över utbudet. Förskollärarna tycker generellt att 

bild och text är lika viktiga i litteraturen, men flera har också påpekat att det ena ibland kan vara 

viktigare än det andra beroende på vilken bok man läser och vad syftet är med den specifika 

högläsningsstunden. Beroende på vilken ålder förskollärarna arbetade med kunde vissa mönster 

urskiljas. Det var till exempel nästan inga förskollärare som arbetar med de yngre barnen som valde 

kapitelböcker, vilket var ett av de vanligaste svaren för de som arbetar med de äldre barnen. 

Tvärtom var det nästan inga förskollärare i de äldre barngrupperna som valde pekböcker, som var 

bland det vanligaste hos de i yngre barngrupper. 

Det vanligaste sättet att införskaffa barnlitteratur till förskolan, oberoende kommun, är att låna 

böcker på biblioteket. Majoriteten av de som lånar böcker lånar minst en gång i månaden, och 

biblioteket utbud av barnlitteratur motsvarar förskollärarnas kriterier i övervägande hög grad. 

Utifrån de böcker som förskollärarna givit som exempel är bibliotekens utbud något större i den 

större kommunens bibliotek än den mindre kommunen. Det näst vanligaste sättet att anskaffa 

utbud av barnlitteratur till förskolan är att ta emot böcker som skänks. Det är vanligare att köpa in 

böcker i den större kommunen än i den mindre kommunen. Av de som köper böcker ansåg 
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majoriteten att de hade god möjlighet att påverka vilken barnlitteratur som köps in. Hälften av 

förskollärarna i den mindre kommunen, och lite mer än en tiondel i den större kommunen, skaffar 

böcker på annat sätt. Dessa andra sätt är genom en bokbuss som kommer till förskolan (vilket 

majoriteten svarade), att anskaffa böcker digitalt och att ta med böcker hemifrån/låna från andra 

avdelningar på förskolan. Barngruppens ålder verkar inte ha någon större påverkan på hur 

barnlitteratur införskaffas till förskolan. 

Av de böcker som förskollärarna gav som exempel för en bra barnbok var Vem-böckerna, Alfons 

Åberg-böckerna, olika böcker av Pija Lindenbaum, Grodan-böckerna och Ingrid-böckerna främst 

förekommande. Vardagsnära berättelser som barnen kan identifiera sig i och som tar upp 

värdegrundsfrågor tycks prioriteras av förskollärarna. De vanligaste valen bland de som arbetade 

med yngre barn var Vem-böckerna och Knacka på! medan böckerna om Alfons Åberg, olika böcker 

av Pija Lindenbaum samt Vem-böckerna var vanliga svar bland förskollärare som arbetade med 

äldre barn. Variationen var dock stor. Samtliga böcker finns att köpa och nästan alla böcker finns 

att låna på biblioteken i de två kommunerna. Biblioteken i den större kommunen har enligt 

efterforskningar på respektive hemsidor ett större utbud av den barnlitteratur som förskollärarna 

gav som exempel.  

 

8. Diskussion 

8.1 Förskollärares resonemang kring valet av litteratur 

Förskollärare verkar anse att en variation av genrer bör finnas i förskolan, vilket kan vara positivt 

för att få flera olika typer av samtal utifrån den studie som Shine och Roser (1999) genomfört. Detta 

öppnar för fler didaktiska val och kan i längden innebära att barns utveckling och lärande stöds 

inom flera områden. Verklighetstrogen skönlitteratur tycks dock vara prioriterat framför 

skönlitteratur med övernaturliga inslag. Ljudböcker, instruerande böcker, kapitelböcker och digitala 

böcker tycks inte vara så prioriterat och framförallt inte i den mindre kommunen. Detta skulle 

kunna vara en nackdel då digitala böcker kan hjälpa barnen att förstå handlingen bättre (Zipke, 

2017). Tidigare studier har visat att förskollärare främst väljer narrativa böcker och alltså inte 

faktaböcker i så stor utsträckning (Pentimonti et al, 2011; Yopp & Yopp, 2006), men denna 

enkätundersökning tyder på att förskollärare ser faktaböcker som en självklarhet i förskolan. Då 

förskollärare får ge exempel på bra barnböcker visar det sig dock att de generellt föredrar narrativa 

böcker. 

Simonssons studie pekade på att förskollärarnas syfte oftast var att utveckla barns kunskaper och 

förståelser utifrån olika strävansmål (2006, s. 36–39 och 72), men denna studie pekar på att ökad 

medvetenhet eller kunskap inte tycks vara en särskilt viktig funktion för förskollärare. Den viktigaste 

funktionen tycks utifrån denna enkätundersökning vara att ge tillfälle för samvaro, men att 

stimulera verbal språkutveckling och fantasiförmågan hos barn var också prioriterat. Att stimulera 

språkutveckling har dock också koppling till olika läroplansmål (Lpfö98, 2016, s. 10). Annan 

forskning visar på att barnlitteratur har använts för att kunna diskutera om existentiella problem 

som exempelvis konflikthantering samt för att känslomässigt beröra barnen och hjälpa dem 

bearbeta känslor (Kåreland & Lindh-Munther, 2005a). Detta var en aspekt som vi inte hade med 
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som alternativ i vår enkätstudie men var något som förskollärare lyfte i sina motiveringar i valet av 

en bra barnbok. Det tyder på att förskollärarna har en didaktisk medvetenhet samt har reflekterat 

över litteraturen, vad de vill läsa och hur de vill använda den.  

Generellt tycks det inte vara särskilt prioriterat att både pojkar och flickor representeras i utbudet. 

Detta stöder resultatet av tidigare studier som konstaterade att de flesta böcker som läses i 

förskolan har manliga huvudkaraktärer (Lynch, 2016; Kåreland & Lindh-Munther 2005b). Dock bör 

det påpekas att de som valt alternativet att utbudet ska motverka stereotypa könsroller då även 

kan ha avsett att det bör finnas en jämn könsfördelning av huvudrollskaraktärer i utbudet.  

I ljuset av den tidigare forskning vi tagit del av som antyder att valet av bok tycks slumpmässigt ger 

detta en mer positiv bild av pedagogers didaktiska reflektion (Simonsson, 2006; Damber, 2015). 

Dock bör det påpekas att dessa studier undersökte valet av bok i själva högläsningssituationen, 

medan denna enkät enbart har undersökt förskollärares syn, och dessutom snarare på utbudet som 

helhet och inte hur de väljer bok för de enskilda högläsningarna. Johansson (2002) lyfte frågan om 

pedagoger rutinmässigt väljer böcker och därför bortser från nya böcker som utkommit. Vi fann en 

skillnad mellan de två kommunerna där den mindre kommunen i högre grad valde äldre 

barnböcker, vilket skulle kunna tyda på att de väljer böcker mer rutinmässigt än i den större 

kommunen. En möjlig förklaring skulle kunna vara att förskollärarna i den mindre kommunen 

generellt är äldre, och att detta skulle kunna påverka dem att i högre grad välja litteratur de blivit 

välbekanta med under sin yrkestid. Då vi inte tagit reda på respondenternas ålder går detta inte att 

avgöra. 

Gunilla Bergström var den författare vars verk nämndes flest gånger i förskollärarnas val av bok, 

medan till exempel Astrid Lindgren bara nämndes någon enstaka gång. Detta tyder på att Gunilla 

Bergström fortfarande har en stark ställning inom förskolan medan Astrid Lindgrens roll har 

försvagats, i jämförelse med resultat från tidigare studier (Asplund Carlsson, 1993; Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005b). I dessa studier tycktes det som att förskollärare valde författare som 

debuterat tjugo år tidigare, och i denna enkätundersökning var med undantag från Gunilla 

Bergström de två populäraste författarna i den större kommunen sådana som debuterat eller blivit 

populära under 90-talet. Det verkar utifrån dessa resultat som barnlitteraturförfattare slår igenom 

i förskolan ungefär två decennier efter sin debut. Samtidigt var det också en stor variation av 

författare och böcker som nämndes.  

Att motverka stereotypa könsroller valdes av två femtedelar av förskollärarna i den större 

kommunen, men endast av två förskollärare i den mindre kommunen. Då Trepanier-Street och 

Romatowski (1999) menar att ett medvetet arbete med icke-könsstereotypisk litteratur kan göra 

att barnen får mindre stereotypa uppfattningar om kön så tyder detta på att barn i den mindre 

kommunen inte får samma möjligheter som i den större kommunen att genom litteraturen bredda 

sin syn på hur man kan vara pojke/man respektive flicka/kvinna. 

Det faktum att pekböcker valdes av förskollärare i yngre barngrupper och inte i äldre samt att 

kapitelböcker valdes av förskollärare i äldre barngrupper och inte i yngre skulle är inte ett oväntat 

resultat då pekböcker främst riktar sig till yngre barn, och kapitelböcker är mer anpassat för de 

äldre (se avsnitt 2.3). Digitala böcker tycks något mer prioriterat bland förskollärare som arbetar 

med yngre förskolebarn än de som arbetar med äldre barn. Varför det är så framgår inte, men det 
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kan tyckas kontraproduktivt då i alla fall de allra yngsta barnen kan ha svårt att generalisera den 

kunskap de får om nya begrepp (Zipke, 2017). Samtidigt påpekar Zipke att det kan bero på den 

erfarenhet barn har av digitala format och mer erfarenheter av digitala böcker kan också öka barns 

möjligheter att generalisera kunskapen de får från dessa. 

Då förskollärare själva fick ge exempel på böcker valdes framförallt narrativa böcker för både äldre 

och yngre barn. Detta tyder på att yngre barn får gynnsamma högläsningsstunder i förskolan då 

narrativa böcker enligt Nyhout och O’Neill (2013) är bättre än icke-narrativa böcker för yngre barn 

eftersom de ger mer komplext språk i samtalet om boken. Däremot kan en brist på faktaböcker för 

de äldre barnen vara negativt då Hammet Price et al (2009) kom fram till att faktaböcker ger mer 

interaktion under högläsningen. Samtidigt gällde både dessa resultat för interaktionen mellan 

föräldrar och barn och det ser inte nödvändigtvis likadant ut i högläsningsstunder som hålls av en 

förskollärare.  

Det var fler förskollärare i den mindre kommunen än i den större som gav exempel på och 

motiverade sitt val av bok, samt att de lade ner fyra minuter mer i snitt på att svara på enkäten. En 

möjlig förklaring är att förskollärarna i den mindre kommunen har mindre arbetsbelastning eller av 

andra skäl hade större möjlighet att lägga ner mer tid på att besvara enkäten. En tredje förklaring 

skulle kunna vara att förskollärarna i den större kommunen mottar fler enkäter då det är en 

universitetsstad och att de därför inte är lika villiga att lägga ner mer tid på enkäten. 

Wahlström (2016) tar upp de didaktiska frågorna vad, hur, varför och för vem, varav vi i första hand 

undersökt vad och varför men även i någon utsträckning för vem. Vad förskollärare väljer tycks 

alltså vara narrativa, vardagsnära berättelser även om de anser att faktaböcker har en självklar plats 

på förskolan. Varför de arbetar med litteraturen handlar bland annat om att stimulera den verbala 

språkutvecklingen och fantasiförmågan men även att väcka samtal och diskussion samt arbeta med 

känslor och värdegrundsfrågor. Förskollärarna angav dock en variation av anledningar, vilket tyder 

på att det finns en bredd av didaktiska möjligheter i arbetet med barnlitteratur. Gällande frågan om 

för vem så används litteraturen som diskussionsunderlag för de äldre barnen medan det används 

för samtal med yngre barnen. Det tycks vara något viktigare att yngre barn möter icke-

könsstereotyp litteratur. Liberg (2014) tar upp den didaktiska reliefen där de val lärare gör innebär 

att vissa aspekter av ett ämne hamnar i förgrunden och andra hamnar i bakgrunden eller utesluts. 

Enligt det resultat som framkommit i enkätundersökningen hamnar vardagsnära och narrativ 

litteratur generellt i förgrunden medan litteratur med övernaturliga element, digitala böcker och 

ljudböcker hamnar i bakgrunden. 

 

8.2 Möjlighet att påverka utbudet 

Tidigare forskning visar att det vanligaste sättet att införskaffa barnlitteratur till förskolan var 

genom att låna på bibliotek (Simonsson, 2006; Johansson, 2002; Kåreland & Lindh-Munther, 

2005b). Vårt resultat visar också att en majoritet av förskollärarna angav att de lånar böcker på 

bibliotek. Ändå visar statistik från 2016 att biblioteksbesök och bibliotekslån minskar i Sverige 

(Biblioteksstatistik, 2017). Denna statistik har dock undersökt biblioteksbesök rent generellt, och 

behöver därför inte vara ett resultat för boklån i förskolan. Resultatet tyder på att biblioteken har 
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en viktig roll för barnlitteraturens utbud i förskolorna. Det tycks framförallt gälla för den mindre 

kommunen, där en majoritet av respondenterna angav att de inte köper böcker till förskolan. 

Simonsson (2006) skriver däremot att möjligheten att låna böcker på bibliotek påverkades av 

bibliotekens öppettider och det faktum att böcker kunde vara otillgängliga på grund av att de var 

utlånade. Vår studie visar på att de flesta ändå har möjlighet att låna böcker på biblioteket och 

därav inte påverkas av öppettiderna, samt att de flesta var nöjda med bibliotekens utbud. Endast 

två förskollärare bekräftade att det kunde kännas urplockat på biblioteken. Johansson (2002) kom 

fram till att förskollärarna i hennes studie lånade böcker utan barngrupp då det inte fanns tid eller 

möjlighet att låna med barnen. Åtminstone några förskollärare i denna studie upplevde samma 

problem och förklarade att det berodde på att biblioteket låg för långt bort.  

Möjligheten att låna böcker på bibliotek beror på både organisatoriska och fysiska ramar. De 

organisatoriska ramarna innefattar bland annat bibliotekets öppettider, möjlighet att få hjälp av en 

bibliotekarie och huruvida möjligheterna ser ut att låna böcker från en bokbuss. De fysiska ramarna 

berör bibliotekets utbud av barnlitteratur och avstånd samt hur lätt det är att ta sig mellan förskola 

och bibliotek. Baserat på studiens resultat verkar de organisatoriska ramarna möjliggöra för 

majoriteten att låna böcker på bibliotek, då de som angett att de inte har möjlighet att besöka 

biblioteket ändå kan låna böcker i och med att bokbussen kommer till förskolan. De fysiska ramarna 

begränsar därmed möjligheten att låna böcker på biblioteket för somliga förskolor då de antingen 

ligger för långt bort eller så är önskad barnlitteratur redan utlånad. De fysiska ramarna som berör 

bibliotekens utbud är bredare i den större kommunen än i den mindre. Även det faktum att en 

större andel i den mindre kommunen angav att de lånar böcker från bokbussen istället för att 

besöka närmaste bibliotek kan tolkas som att de fysiska ramarna – som berör avstånd eller enkelhet 

att ta sig till biblioteket – är mer begränsande i den mindre kommunen än i den större kommunen.  

Majoriteten av förskollärarna lånar böcker minst en gång i månaden vilket innebär att utbudet byts 

ut relativt ofta. Det är något som Damber (2015) och Kåreland och Lindh-Munther (2005a) skriver 

är positivt för barnen då det i den tidigare forskningen visar att barnen uppskattar nya böcker och 

varierat utbud. Att de inte lånar böcker oftare skulle kunna bero på att det inte finns behov till det. 

Lånar man ett visst antal böcker bör man hinna läsa dem också innan de lämnas tillbaka. 

Många förskollärare angav att de tar emot böcker som skänks till förskolan. Varifrån dessa böcker 

kommer och vilket skick de är i framkommer dock inte. Förskollärarna som deltog i Simonssons 

studie (2006) tog emot böcker som gallrades ut från biblioteken och dessa var i mycket dåligt skick. 

Om detta är fallet för de förskolor som deltagit i denna enkätstudie är det problematiskt, i 

synnerhet för den mindre kommunen då dessa förskolor inte köper in böcker i samma utsträckning 

som den större. Samtidigt är detta inte nödvändigtvis ett problem, då förskollärarna i den mindre 

kommunen också tycktes ha större möjligheter att låna böcker på biblioteket minst en gång i 

månaden. 

De konstitutionella ramarna som berör förskolans verksamhet är Skollagen (800:2010) och Lpfö98 

(2016). I och med att varken Skollagen eller läroplanen nämner konkret hur man bör arbeta med 

samt vad man bör välja för barnlitteratur i förskolan drar vi slutsatsen att de konstitutionella 

ramarna inte begränsar förskollärares urval av barnlitteratur. Däremot finns möjligheten att 
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läroplanen påverkar förskollärares syn på samt hur de värderar olika typer av böcker då Lpfö98 

(2016) innehåller mål och riktlinjer som ska rymmas inom verksamheten.  

Det är enligt svensk lag ett krav på att alla grund- och gymnasieskolor ska ha tillgång till bibliotek, 

men inte ett krav för förskolor (SFS 2013:801). Ändå lånar de flesta förskollärare böcker på 

biblioteket och några uppger att samarbetet mellan förskola och bibliotek är bra, då de kan ta hjälp 

av bibliotekarier samt reservera böcker. Tidigare forskning tyder även på att bibliotekarien gör ett 

mer medvetet urval av barnböcker (Kåreland & Lindh-Munther 2005b). Det skulle kunna vara en 

anledning till att många förskollärare uppskattar den hjälp de får, då det ger utrymme för att 

prioritera andra viktiga faktorer i förskolans verksamhet. Det är även något som öppnar 

möjligheterna för utbudet av barnlitteratur att bli likvärdig på samtliga förskolor, vilket är förenligt 

med skollagen (SFS 2010:800).  Några nämner även att biblioteket kommer till förskolan i form av 

en bokbuss. Det är dock ändå några som anger att det kan finnas hinder som försvårar möjligheten 

att låna böcker. Därför ställer vi oss frågan om inte ett lagkrav på tillgång till bibliotek för förskolan 

skulle kunna vara en lösning på dessa. Om utbud och tillgänglighet skulle förbättras för samtliga 

förskolor skulle kanske behovet av att köpa böcker minska, vilket gör att de som köper in böcker 

kan lägga dessa ekonomiska resurser på annat.  

De ekonomiska ramarna som berör huruvida förskolorna köper in litteratur har denna studies 

omfattning inte kunnat mäta. Vi utgår däremot från att de ekonomiska förutsättningarna för 

respektive förskola är så jämlika som möjligt då urvalsgruppen har samma huvudman och 

därigenom samma direktiv. Vi kan dock inte anta att de ekonomiska förutsättningarna är jämlika 

mellan de två olika kommunerna. De slutsatser vi därmed kan dra är att inköp av barnlitteratur är 

en prioriteringsfråga utifrån respektive förskolas budgetplan, och att de ekonomiska ramarna ändå 

blir något individuella. Detta är något som skulle vara intressant att undersöka vidare.  

Utifrån ramfaktorteorin kategoriseras barngruppens ålder som en organisatorisk faktor. Den tycks 

inte påverka förskollärares möjlighet att införskaffa barnlitteratur till förskolan, däremot syns 

skillnader i hur förskollärare ser på barnlitteratur samt hur litteraturen används – beroende på 

vilken ålder förskollärarna arbetar med. Därmed ser vi att gruppsammansättningen i form av ålder 

påverkar förskollärares syn på vilken barnlitteratur som motsvarar deras kriterier för bra 

barnlitteratur. Förskollärares syn – som enligt Lindblads (et al, 1999) problematisering av 

ramfaktorteorin kategoriseras som en inre logik – påverkar således vilken typ av barnlitteratur som 

erbjuds barnen. Med detta sagt dras slutsatsen att de organisatoriska ramarna (barngruppens 

ålder) påverkar den inre logiken (förskollärares syn), vilket i sin tur påverkar de fysiska ramarna 

(utbud av barnlitteratur). 

 

8.3 Slutsats 

De didaktiska valen som förskollärare gör kring arbetet med och valet av litteratur varierar. 

Förskollärare tycks anse att en bredd av genrer ska finnas på förskolan men föredrar narrativ och 

vardagsnära litteratur som barnen kan identifiera sig i och prioriterar språkutveckling, utveckling av 

fantasiförmåga och samtalet kring boken. De didaktiska valen skiljer sig mellan kommunerna, där 

den mindre kommunen ser positiva budskap och värdegrund som betydligt viktigare i valet av 
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litteratur samt att den större kommunen ser diskussionen som viktigare i samspelet kring boken 

medan den mindre kommunen tycks se själva samvaron som viktigare.  

Även fast biblioteken minskar i Sverige så är det överlägset det sätt som förskollärarna väljer att 

införskaffa barnlitteratur på. De flesta förskollärare har möjlighet att låna böcker minst en gång i 

månaden. Majoriteten av förskollärarna anser att de har god möjlighet att påverka utbudet av 

barnlitteraturen i och med att bibliotekets utbud motsvarar deras förväntningar samt att de kan 

påverka vilka böcker som köps in. Det är däremot inte alla förskolor som har möjlighet att köpa in 

böcker, vilket är ett intressant resultat i och med att målet är att förskolor i Sverige ska ha så lika 

förutsättningar som möjligt. Det verkar alltså finnas ekonomiska ramar som påverkar möjligheten 

att införskaffa barnlitteratur till förskolan. 

Barngruppens ålder verkar inte sätta några begränsande ramar gällande förskollärares möjligheter 

att införskaffa barnlitteratur. Däremot har det en påverkan på hur förskollärarna ser på 

barnlitteratur, vilka typer av böcker de väljer och vilket syfte barnlitteraturen fyller i barngruppen. 

Skillnader som kunde urskiljas var att förskollärare som arbetar i äldre barngrupper i högre grad 

använder högläsning som diskussionsunderlag än förskollärare som arbetar med yngre barn. De 

som arbetar med de yngre barnen ser det som viktigare att böcker motverkar stereotypa könsroller 

än i äldre åldersgrupper. I blandade barngrupper är det viktigt att innehållet möter pågående 

projekt och tema samt att det finns ett varierat utbud. 

Denna studie har undersökt förskollärares didaktiska resonemang kring och hur de motiverar valet 

av barnlitteratur samt vilka ramar för anskaffandet av barnlitteratur som är framträdande. Den 

bidrar till att synliggöra hur förskollärare resonerar i valet av barnlitteratur, och att det finns 

skillnader mellan olika kommuner och olika åldersgrupper hur barnlitteraturen används i förskolan. 

Något vi däremot inte undersökt är hur de faktiskt arbetar med barnlitteratur. Vi har heller inte i 

någon större utsträckning undersökt vilka fysiska ramar som sätts i form av bibliotekens och 

förskolornas utformning och vilka böcker som faktiskt finns tillgängliga. För att undersöka detta 

skulle uppföljande studier behövas. Det skulle även vara intressant att studera skillnader i arbetet 

med genusfrågor mellan de två kommunerna, då detta resultat tyder på att en skillnad finns 

åtminstone i valet av litteratur.   
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https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap
http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx#tab-0/
https://www.dn.se/dn-bok/sagostunden-som-forsvann/


 

53 

 

10. Bilagor 

Bilaga 1. Enkäten 
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Slut på bilaga 1. 
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Bilaga 2. Mail till förskolecheferna 

 

Hej! 

Jag heter X och går sista terminen på förskollärarprogrammet på Uppsala universitet. Jag 
skriver ett självständigt arbete tillsammans med X om förskollärares syn på barnlitteratur 
och faktorer som påverkar valet av böcker. Vi har gjort en enkät som riktar sig till utbildade 
förskollärare och kontaktar Dig för att be dig vidarebefordra enkäten till de förskollärare 
som arbetar på förskolorna i ditt område. 
 
Länk till enkäten: 

https://sv.surveymonkey.com/CLOSED 

 
 
Enkäten tar ungefär 10 minuter att genomföra. Deltagarna kommer vara anonyma och 
resultaten kommer endast användas i vårt självständiga arbete. Vi vore tacksamma om Du 
kunde hjälpa oss att sprida enkäten. Vi skulle även uppskatta en bekräftelse på att Du har 
vidarebefordrat enkäten genom att svara oss på detta mejl. 
 
Tacksamma hälsningar, 
Elin Skytt & Madelene Billström 
 

Slut på bilaga 2. 


