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The goal with this essay is to determine if the image of preschool, in a specified number of 

picture books, is consistent with the posted goals of the preschool operations in the curriculum 

of preschool published in 1998 (hereafter Lpfö 98). Besides that the essay is also planned to 

look at how the preschool’s status have changed after Lpfö 98 was established and if this is 

shown in the picture books. Therefore this essay will focus on picture books published 1998-

2009 because after that a new version of Lpfö 98 was published. Also the picture books 

chosen for this study are all stories about preschool or kindergarten. 

The questions that this essay will answer are: How are the activities in preschool described, 

and how do they match the guidelines in Lpfö 98? In what way has the status of preschool 

been affected since Lpfö 98 was published? In what way has the teachers’ role been affected 

and how is that shown? 

In order to answer these questions I will use a quality text analysis of picture books for 

children. The results will be analyzed in relation to previous research and theories.  

The main focus in this essay will be the results of the picture books in comparison to Lpfö 98. 

The results of the analysis show that the image of the teacher and the preschool activities are 

somewhat inconsistent with the goals of Lpfö 98. 
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1. Inledning och problemområde 

Under mina år som lärarstuderande har jag vid flera tillfällen stött på argument kring läsning 

och skrivning. Dessa argument talar för vikten av att tidigt få tillgodogöra sig litteratur inom 

olika områden. Redan i förskolan får barn stöta på sina första berättelser, oftast i form av 

bilderböcker. Det är under förskoletiden som läs- och skrivutvecklingen börjar. I förskolan 

läses bilderböcker högt och barnen får ofta höra sagor och berättelser varje dag.  

Det är viktigt att vara medveten om vilken roll litteraturen har för barnen i deras 

personlighetsutveckling och vilken bild av verkligheten som litteraturen ger. Det har jag 

förstått i arbetet med mitt material. Jag har valt att titta på vilken bild av förskolan som ges i 

barnlitteratur. Detta är viktigt att titta på eftersom det ofta är den bilden av förskolan som 

barnen får ta del av som inte är direkt kopplad till olika personer i deras omgivning och dessa 

personers uppfattning av vad förskolan som institution innebär.  

Uppsatsen kommer att gå igenom och analysera ett antal bilderböcker och detta ska kopplas 

till hur förskolan beskrivs i förskolans läroplan. Studien kommer alltså att jämföra förskolan 

som ideal mot den praktik som skildras i bilderböcker om förskolan. 

I förskolan blir barnen bekräftade i sina berättelser varje dag. Sättet som pedagogen (i 

fortsättningen benämd som hon) bemöter barnet i sitt kroppsspråk, sina handlingar, sin blick 

och de ord hon väljer för att svara på barnets berättelse är pedagogens del av samspelet dem 

emellan. Pedagogen svarar alltid på berättelsen, antingen medvetet eller omedvetet. Det är 

således den vuxne som har makten i sättet hon bemöter barnets berättelse. Det är när barnets 

berättelse blir hörd och uttryckt som berättelsen får liv. Berättelsen finns inte förrän barnet får 

berätta hur hon känner och upplever det (Ekelund 2007, s. 17ff). 

1.1 Bakgrund 

I den här studien ämnar jag använda mig av läroplanen för förskola som utgavs 1998 då min 

studie syftar till att titta på hur barnlitteraturen såg ut efter att en läroplan för förskola kom till. 

Alltså kommer den reviderade upplagan av läroplanen som utkom 2010 inte att användas i 

denna studie. 

I läroplanen för förskolan som utkom 1998 (vidare benämnd som Lpfö 98) står det om hur 

viktigt det är att barnen får utveckla sitt eget kulturskapande och få tillgång till och lärdom om 
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vårt kulturarv. Kulturarvet består av historia, värden, traditioner, språk och kunskaper om och 

med det Svenska språket. Genom detta ska barnen utveckla sin förmåga att förstå och kunna 

leva sig in i andras villkor (Lpfö 98). 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Berättelser kan hjälpa barn att förstå något i sitt eget liv och att utveckla en ökad förståelse för 

världen de lever i. Genom litteraturen kan barnen få en förståelse för samhällets regler och 

normer vilket kan öka deras medvetenhet (Fast 2001, s. 19, 28). 

Studien kommer att jämföra förskolan som ideal mot den praktik som skildras i bilderböcker 

om förskolan. Syftet är att utröna om ett visst antal bilderböckers skildring av förskolan 

stämmer överens med de uppsatta målen för förskoleverksamheten som finns i Lpfö 98. Jag 

vill också titta på om förskolans status har förändrats efter införandet av läroplanen och om 

det i så fall märks i bilderböckerna. 

2.2 Frågeställningar 

Frågorna jag ställer till mitt material för att få svar på mitt syfte är följande: 

Hur beskrivs förskolans verksamhet i bilderböckerna? Och hur stämmer den skildrade 

verksamheten överens med riktlinjerna i Lpfö 98? Hur har förskolans status påverkats av 

införandet av läroplanen? Hur har pedagogens roll påverkats och hur ser man det? 

Min hypotes är att förskolan skildras på ett liknande sätt i barnlitteraturen i relation till Lpfö 

98. Jag tror att det finns likheter mellan hur målen och riktlinjerna beskrivs i Lpfö 98 och hur 

dessa gestaltas i barnlitteraturen. 

3. Teori 

I detta avsnitt kommer teoretiska begrepp som används i uppsatsen att redogöras för. Här 

kommer också begrepp som används för analysen att presenteras. 

3.1. Högläsning 

I ”Bilderbokens mångfald och möjligheter” tar litteraturpedagogen Agneta Edwards upp vilka 

fördelar högläsning har. Det är genom högläsningen som barnen får möjlighet att lyssna till 

skriftspråket menar hon. De kan då upptäcka struktur, uttal och meningsbyggnaden i vårt 
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språk. Det är genom högläsningen vi grundlägger ord- och språkbanken. Särskilt viktigt blir 

det för tvåspråkiga barn att man läser högt på förskolan då det kanske är den enda gången som 

de verkligen kan lyssna till hur språket låter. Texten och bilden i en bok kan ge inspiration till 

samtal om dagliga händelser, vardagsmiljöer och nya erfarenheter. Barnen får öva sig i att 

skapa inre bilder, vilket vi behöver kunna för att kunna minnas och fantisera. Det är med 

fantasin som leken skapas, således vidgar böcker barnens lekidéer. Det är med hjälp av 

språket som vi kan uttrycka vad som finns inom oss: tankar, drömmar, fantasier och 

önskningar men det gör också att barnen kan sätta ord på sin vardag. Högläsning skapar också 

en naturlig koncentrationsövning där barnen måste lyssna för att hålla den röda tråden och se 

sammanhang (Edwards 2008, s. 21ff). 

Författaren Gabriella Ekelund skriver i ”Om barn och böcker” att barn som har känsla för 

sammanhang kan utveckla en motståndskraft mot svårigheter i livet, barnet kan lättare få 

begriplighet om sin omvärld och hantera svårigheter. Allt detta kan barn utveckla när 

pedagogen läser högt för dem och sedan för samtal om de berättelser som lästs. I 

högläsningen kan barn känna igen sig själv i berättelser och få känna att fler känner likadant 

och att det inte är något konstigt med det, de skapar begriplighet. När pedagogen vid 

högläsning lyssnar på barnens tankar och funderingar får barnen känna att just deras tankar 

och funderingar spelar roll och det utvecklar känslan av tillit. Dessa samtal är avgörande ur ett 

långsiktigt perspektiv för barnet. Under hela uppväxten, på förskolan sedan i skolan och på 

jobbet, kommer barnet att ha användning för kunskapen om att ta emot andras åsikter och 

uttrycka sina egna (Ekelund 2007, s.31ff). 

3.2 Barnbok 

Vad som kategoriseras som en barnbok har barnboksforskare länge argumenterat om. Det 

finns ingen entydig gräns mellan barn- och vuxenböcker, skriver Lena Kåreland, 

litteraturvetare och professor vid Uppsalas universitet. Vidare skriver hon att det inte går att 

betrakta böcker som har ett barn som huvudrollsinnehavare som barnlitteratur. Ett sätt att 

definiera vad som är barnböcker är att se på de böcker som lanserats och marknadsförts som 

barnböcker men om man undersöker vad barnen väljer så är deras läsning varierad. Barns 

läsning kan omfatta dagstidningar, tecknade serier, vuxenböcker och veckotidningar. Därför 

går det inte att säga att barns läsning och barnlitteratur är likställda begrepp. En barnbok som 

lanseras och marknadsförs för målgruppen barn kan dock förändras med tiden eller när den 

översätts till andra språk (Kåreland 2009, s. 13ff). 
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I denna studie kommer inte begreppet barnbok att användas men det är viktigt att känna till 

vad som kännetecknar en barnbok. 

3.3 Bilderbok 

I den här studien kommer begreppet bilderbok att användas för att benämna den barnlitteratur 

som använts för att utföra studien. För att tydliggöra vad bilderbok innebär kommer jag nedan 

att redogöra för begreppet.  

Inom barnlitteraturen finns en särskild kategori, nämligen bilderboken. Den kan vara skriven 

inom många olika genrer såsom vardagsberättelser, historiska berättelser, sagor, rim och 

ABC-böcker. Bilderboken är enligt Kåreland inte en småbarnsbok, utan numera är den 

skriven och illustrerad på ett sådant sätt att den även kan tilltalas och läsas av äldre barn i 

skolåldern. I en bilderbok bygger bokens budskap på ett samspel mellan den verbaliserade 

berättelsen som återfinns i texten och den visualiserade berättelsen som illustreras av bilden. 

Det är detta samspel som gör bilderboken till ett flerdimentionellt medium där bilden och 

texten som enhet skapar en berättelse utöver den berättelse som enbart texten eller bilden 

skulle förmedla (Kåreland 2009, s. 63ff). 

Edwards menar att begreppet bilderbok används med skiftande definition inom forskningen. 

Själv definierar hon bilderboken som en skönlitterär berättelse som framställs med bild och 

text. Hon tar även upp versberättelser, illustrerade folksagor och pekböcker som exempel på 

bilderboken (Edwards 2008, s. 66). 

Även Maria Nikolajeva, barnboksexpert och professor vid Cambridge universitet, definierar 

bilderboken. Hon beskriver den som en unik konsform där den verbala och visuella 

kommunikationsnivån utgör en kombination. Därmed är bilderbokens sätt att förmedla 

information oerhört olik den av en roman eller berättelse.  Hon jämför bilderboken med två 

andra syntetiska medium, film och teater, där kombinationen visuell och verbal 

kommunikation råder i form av bild och text. De skiljer sig åt då teater och film kan använda 

sig av ljudeffekter och musik, vilket inte en bilderbok kan. I en bilderbok tar författaren ofta 

hänsyn till sin dubbla publik då de är medvetna om den vuxnes roll i läsningen (Nikolajeva 

2000, s. 11). 

3.4 Ikoniska och konventionella tecken 

Inom teckenläran, semiotiken, menar Nikolajeva att man skiljer på ikoniska och 

konventionella tecken. Ikoniska tecken har gett upphov till den visuella 
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kommunikationsformen och visas som en avbild för det den betecknar. De konventionella 

tecknen har gett upphov åt den verbala kommunikationsformen och bygger på en 

överenskommelse mellan bärare av ett visst språk t.ex. svenskan. Om man överför dessa 

begrepp på bilderboken används de ikoniska tecknen, bilderna, sammansatta för att beskriva 

något och de konventionella tecknens, textens, funktion är att berätta (Nikolajeva 2000 s. 12). 

3.5 Bilderbokens form 

Nikolajeva kategoriserar bilderböcker som symmetriska, kompletterande, 

expanderande/förstärkande, kontrapunktiska eller motstridiga/ambivalenta. Hon menar att den 

vanligaste formen bland bilderböcker är att de är symmetriska eller kompletterande. Böckerna 

som använts i den här studien är endera symmetriska eller kompletterande. En symmetrisk 

bilderbok består av två parallella berättelser, en verbal och en visuell, som berättar samma 

sak. I en kompletterande bilderbok fungerar orden och bilderna som komplement till varandra 

(Nikolajeva 2000, s. 22ff). Alla bilderböcker i denna studie är symmetriska om inget annat 

anges. 

3.6 Uppslag 

När vi analyserar bilderböcker talar vi om uppslag, alltså där vänstersidan och högersidan 

bildar en helhet. Uppslaget kan liknas vid en filmruta eller teaterscen. Sidorna är inte 

separerade från varandra utan handlar om samma sak. För att förenkla talar man dock om 

vänstersidan och högersidan men inom ramen av uppslaget (Nikolajeva 2000, s. 75). 

3.7 Bild och text i obalans 

När en färgbild fyller en hel sida understryks dess betydelse gentemot texten som ofta då 

befinner sig på en helvit sida. En obalans infinner sig då bildsidan drar till sig större 

uppmärksamhet än textsidan. Oftast handlar det om att texten är på vänstersidan och bilden är 

på högersidan av uppslaget. Dock kan det även handla om en omvänd komposition att bilden 

är på vänstersidan och texten på högersidan av uppslaget. Nikolajeva menar att en sådan 

komposition isåfall skulle ge större prioritet till texten, men den är inte så vanlig (Nikolajeva 

2000, s. 74ff). 

3.8 Negativa rum 

Nikolajeva beskriver bilder med helt tom bakgrund som negativa rum. Med det menar hon att 

bilderna drar uppmärksamheten till personerna och deras handlingar. Detta är en teknik som 
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således används för att understryka personernas handlingar eller minspel. Denna metod är 

vanlig på barnteckningar och i serier (Nikolajeva 2000, s. 121). 

3.9 Bilder som blöder 

En bild kan blöda över flera sidor och har inga vita kanter runt sig. Ofta täcker den en hel 

uppslagsyta, och på det viset bjuds läsaren in i bilden. Läsaren kommer nära personerna och 

bilderbokens handling (Nikolajeva 2000, s. 79). 

4. Tidigare forskning 

Det här avsnittet börjar med en tillbakablick på hur barns vardag kom att skildras i 

barnlitteratur. Därefter kommer ett avsnitt med förskolereformen som pekar på förskolans 

utveckling efter läroplanens införande. Andra aspekter som tas upp i detta avsnitt är barns 

läsning i förskolan och barns identitet. 

4.1 Barnboken skildrar barns vardag 

Omkring sekelskiftet 1800 växte det fram en barnlitteratur som skildrar barns verklighet. Den 

kom att utvecklas främst som en protest mot fantasiböcker i romantikens barnlitteratur men 

också som ett uttryck för borgerligheten. Dessa vardagsskildringar hade ofta ett uppfostrande 

och moraliskt syfte och hade starka kontraster mellan vad som var rikt och fattigt, ont och 

gott. På mitten av 1800-talet växte det fram genrer i barnlitteraturen, nu skrev man 

pojkböcker, flickböcker, äventyrsskildringar, skolskildringar osv. Därmed blev 

vardagsinslagen mer realistiska och under 1900-talet förstärktes de ännu mer. Dessa texter var 

dock inte läsvänliga för läsande barn, de bestod ofta av mycket text och var utan illustrationer 

(Kåreland 2001, s. 96ff). 

Barnkammaridyllen var väl förekommande i den realistiska barnlitteraturen i början på 1900-

talet. Barnen skulle inte behöva möta nöd och lidanden, bekymmer och problem eller 

fattigdom. Det fanns en tydlig skillnad mellan barnbokens lekande berättelser och barns 

verklighet. Under 1900-talet kom barnkammaridyllen att utvecklas mer mot en 

samhällskritisk realism. Då mötte den lekande idylliska berättelsen mer hård verklighet. 

Barnböckerna började ta upp nya teman och händelser försökte ses alltmer med barnets ögon 

(Kåreland 2001, s. 99ff). 

Under denna utveckling och breddning av den realistiska barnboken kan en tydlig spegling av 

samhällsförändringarna upptäckas. Synen på barnuppfostran blev friare och de vuxna mer 
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uppmärksamma på att barns uppror, trots och behov av frihet är naturligt i barnens utveckling. 

Efter andra världskriget kom en period då allt fler barnböcker med beskrivningar av barns 

vardag fördjupades (Kåreland 2001, s. 100ff). 

Något som har fått ta mer plats i barnlitteraturen på senare tid är dagis och lekis som står för 

den institutionella uppfostran i både verklighet och barnlitteratur (Kåreland 2001, s. 113). Det 

är just hur dagis och lekis gestaltas i barnlitteraturen som jag ska diskutera i min uppsats. 

4.2 Förskolereformen 

Under 1990-talets lågkonjunktur fick förskolan känna av de konsekvenser den skapade i form 

av mindre resurser. Det ledde till att barngrupperna blev större och förskolans personaltäthet 

minskade (Tio år efter förskolereformen 2008, s. 90). Förskolan började som en viktig del av 

välfärds- och familjepolitiken men överfördes till utbildningssystemet år 1998 står det i 

rapporten ”Tio år efter förskolereformen” som utgetts av skolverket. Samma år kom 

förskolans första läroplan (Lpfö 98) vilken var nära sammanlänkad med den obligatoriska 

skolans läroplan. Synen på kunskap, utveckling och lärande är densamma i dessa olika 

läroplaner.  

Förskolans pedagogiska uppdrag skulle förstärkas samtidigt som förskolans pedagogik skulle 

få större betydelse i skolan vilket låg som motiv till införandet av läroplanen och övergången 

till utbildningssystemet. Förskolans läroplan beskriver den värdegrund som förskolan vilar på 

samt uppdrag, mål och riktlinjer som finns för verksamheten. I förskolans verksamhet ska 

omsorg och pedagogik förenas och grunden för ett livslångt lärande läggas (Tio år efter 

förskolereformen 2008, s. 8). 

I förarbetet med läroplanen betonades vikten av att förskolans familjepolitiska uppgift skulle 

kvarstå och utvecklas. I och med läroplanen skulle det pedagogiska innehållet förstärkas 

samtidigt som förskolans särart skulle bevaras (Tio år efter förskolereformen 2008, s. 9). 

Läroplanen bygger på skollagen som innehåller de bestämmelser som är grundläggande för 

förskoleverksamhet, bland annat att verksamheten ska utgå från varje enskilt barns behov. 

Genom pedagogisk verksamhet ska förskolan erbjuda barnen både fostran och omvårdnad. 

Läroplanen presenterar mål och riktlinjer för förskolan. Målen syftar till att ge den inriktning 

som förskolans arbete ska grundas på, den innehåller däremot inga mål för vad barnen ska 

uppnå vid vissa stadier. Målen syftar inte till att det enskilda barnet ska bedömas eller 

utvärderas. De riktlinjer som finns i läroplanen anger ansvaret  som personalen i förskolan 
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har. Dessa är uppdelade i två kategorier, en för alla de som arbetar i förskolan och en för 

arbetslaget (Tio år efter förskolereformen 2008, s. 9). 

I rapporten beskrivs läroplanen ha höjt förskolans status och gett personalen stöd i det 

pedagogiska arbetet. Ett annat resultat som rapporten tar upp är att fem år efter 

förskolereformen genomfördes befann förskolan sig i en brytningstid mellan nya krav och 

tidigare arbetssätt. Dessutom fann man efter fem år att fokuseringen försköts till att fokusera 

på barnens individuella utveckling och betoning på lärandet (Tio år efter förskolereformen 

2008, s. 10). 

I rapporten utfördes intervjuer och enkäter. Ett resultat som framkom av intervjuerna var att 

pedagogerna var mer medvetna om förskolans uppdrag och att betoningen på barns lärande 

hade ökat efter förskolereformen. Resultatet på fallstudierna visade på att områdena ”Normer 

och värden” och ”Utveckling och lärande” hade fått stort genomslag sannolikt på grund av att 

värdegrundsfrågor är prioriterade i arbetet och därefter aspekter på lärandet (Tio år efter 

förskolereformen 2008, s. 60-61). 

4.3 Läsutvecklingen börjar i förskolan 

Barnet identifierar sig som läsare redan tidigt i förskolan skriver Carina Fast, 

universitetsadjunkt i svenska vid lärarutbildningen i Uppsala. Det börjar ofta med att barnet 

kommer med en bok och lämnar till en vuxen för att få höra vad som står i den. Då har barnet 

förstått att de små tecknen som finns i boken kan förmedla något att lyssna på. Det är där 

läsprocessen börjar. Därefter börjar barnet bete sig som en läsare genom att hålla i boken som 

de sett vuxna göra, bläddra och ”läsa” boken tyst eller för andra (Meek 1991, se  Fast 2001, s. 

19). 

I förskolan är högläsning en återkommande aktivitet där barnet får lära sig mycket om 

språket. Dels tar de del av berättelsen, dels får orden betydelse men framför allt så lär sig 

barnet hur språket är uppbyggt. I högläsningen får barnet höra hur språket låter. Särskilt 

tydligt blir språket för barnet när de lyssnar på rimsagor. Det märks även tydligt på barnet när 

de ska lära sig skriva, om de har förmågan att lyssna till språket. Rimsagor hjälper barnen att 

öppna ögonen för språkets uppbyggnad (Fast 2001, s. 22).  

Pedagogen har många olika berättelser att välja på när hon arbetar för att öka barns språkliga 

medvetenhet. Allt från rim och ramsor till tokiga ord hjälper barnen att lyssna på språket och 

vid lyssnande hjälps barnen att utveckla sin förmåga att visualisera. När de lyssnar på 
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berättelser skapar de scener och lär sig fantisera vad som händer vilket utgör basen för barns 

kreativitet (Fast 2001, s. 23). 

Det huvudsakliga ansvaret för att inspirera barnen till läsning ligger hos personalen i skola 

och förskola. Där får barnen upptäcka olika sorters berättelser, till exempel legender, myter 

och folksagor. Fast uttrycker vikten av att ge barnen möjlighet till att prata om vad de hört 

eller läst. Genom denna sociala aktivitet får barnen tala om sig själva i relation till det 

berättade. Även här är det pedagogen som har ansvar för att barnen får svara på öppna frågor 

där det inte finns ett rätt eller fel svar. Med öppna frågor ges barnen möjlighet att uttrycka 

egna tankar och upplevelser (Fast 2001, s. 23-24). 

4.4 Identitet 

I alla tider har människor i alla åldrar försökt förstå de sammanhang de befinner sig i menar 

Fast. Då har sagor, legender och myter haft stor betydelse då dessa berättelser stöder barnens 

tänkande och försök till att förstå sin värld. Berättelserna lär dem även regler för tänkandet 

och att interagera med dessa. Fast hävdar även att barn accepterar och förstår ologiska inslag i 

berättelserna (Fast 2001, s. 28). 

Även Kåreland menar att barn kan lära känna sig själva med hjälp av berättelser. Hon menar 

att böckerna öppnar dörrar till nya världar och ger nya upplevelser. Det är i böckerna som 

barn får möjlighet att möta olika typer av förebilder och verkligheter (Kåreland 2001, s. 18).  

Några år senare skriver Kåreland att det är medierna, mer än verkligheten, som skapar de 

sociala referensramar som barn och unga lär sig att förhålla sig till. Med medierna menar hon 

TV, datorspel, video och internet som används av både yngre och äldre barn. I medierna hittar 

barn ofta idoler att efterlikna och värderingar att anamma (Kåreland 2009, s. 12).  

Hon menar även att medieutvecklingen har inneburit att barn har fått nya sätt att skapa 

mening och bygga upp en idenitet. Medieutvecklingen har bidragit till att utveckla nya 

symbolsystem vilket är väsentligt för små barn att tidigt lära sig uttolka då dessa ofta förenar 

barn från hela världen. Därmed möter barn idag ofta en komplex, multimodal kultur, alltså där 

ljud, bild och text i samverkan skapar olika bilder av verkligheten (Kåreland 2009, s. 12). 

Fast anlägger en viktig aspekt på just identitet, nämligen risken att barn identifieras utifrån 

kön eller ras. Det är skola och förskola som spelar en avgörande roll för den bild vi skapar av 

oss själva. I förskola och skola formar barn sina identiteter (Fast 2001, s. 27).  
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5. Metod och material 

Studien kommer att ta fasta på utvalda mål och riktlinjer i Lpfö 98. Det har varit nödvändigt 

att begränsa studien för att analysen ska kunna rymmas inom ramarna för denna uppsats. 

Därav har vissa mål och riktlinjer valts bort för studien. 

Då jag vid flera tillfällen letat efter liknande undersökningar utan att hitta någon är det 

intressant att undersöka hur olika aspekter på förskolan gestaltas i bilderböcker. Dessutom är 

det intressant att titta på de effekter som införandet av Lpfö 98 kan ha haft och hur dessa 

effekter speglas i bilderböckerna. Lena Kåreland nämner att samhällsförändringar ofta syns på 

ett tydligt sätt i barnlitteratur och att barnlitteraturen ofta speglar barns levnadsförhållanden 

(Kåreland 2008, s. 8) 

Alla bilderböcker som har använts i studien finns tillgängliga på Svenska barnboksintitutet. 

Svenska barnboksinstitutet har alla barnböcker som utgivits i Sverige. Därför har jag använt 

mig av deras sökmotor när jag letat efter skönlitterärt material. Jag är medveten om att det 

valda materialet inte kommer att ge en heltäckande bild av all barnlitteratur som behandlar 

samma ämne då studien avgränsats till ett visst antal bilderböcker. 

5.1 Analysmetoder 

Jag kommer att göra en kvalitativ textanalys av barnböcker. Resultatet ska sedan analyseras 

och diskuteras gentemot tidigare forskning och teori. Dessutom ska textanalyserna och vad 

jag kommer fram till att ställas mot Lpfö 98:s mål. 

Jag kommer även att använda mig av Nikolajevas olika begrepp som beskrivits i teori-kapitlet 

i denna uppsats. Bilderbokens form och uppslag kommer att analyseras utifrån Nikolajevas 

teorier. Även bilders och texters utformning kommer att analyseras utifrån Nikolajevas 

teorier. Dessutom kommer analysen att titta på vad Nikolajeva kallar för ikoniska och 

konventionella tecken. 

5.2 Urval 

Det finns 66 träffar på böcker inom kategorin ”Barn- och ungdomsböcker” när man söker på 

ämnesorden förskola och dagis som är utgivna i Sverige (enligt en sökning på Svenska 

barnboksinstitutets hemsida, 16/10-12). Det är därför nödvändigt att studien avgränsas. 

Därmed har jag valt att rikta in mig på bilderböcker som är skrivna efter att Lpfö 98 utkom 

och före den reviderade upplagan av Lpfö 98 utkom 2010. Alltså blir de bilderböcker som 

kommer att analyseras att vara bilderböcker som är utgivna mellan 1998 och 2009.  
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För att vara på den säkra sidan sökte jag även på ”daghem” men då kommer det endast upp tre 

utgivna böcker som behandlar det ämnet och dessa böcker är utgivna år 1966, 1980 och 1980 

och är därmed inte relevanta för min studie. Om man däremot söker på ämnesordet ”dagis” 

får man 47 träffar. Dessa böcker är utgivna mellan år 1976 och 2012. Av dessa 47 böcker är 

bara tio stycken skrivna på svenska mellan år 1998 och 2009, av dem är det en som handlar 

om ett hunddagis, två som handlar om när man går till dagis, en sångbok och en 

fantasiberättelse om Ufo:n. Dessa böcker har därmed valts bort då jag inte anser att de visar 

en bild av vår svenska förskola. Således blir det fem böcker kvar som handlar om dagis och 

dessa kommer att ligga till grund för min studie.  

Söker man på ämnesordet ”förskola” kommer det upp 19 träffar som är utgivna mellan 2007 

och 2012. Av de bilderböcker som är utgivna med ”förskola” som ämnesord är 15 st av dem 

översatta från norskan vilket gjort dem irrelevanta för min studie då jag ska undersöka den 

svenska läroplanen. Det finns då bara en bok som är utgiven mellan 1998 och 2009 som 

handlar om förskolan.  

För att inte missa någon bok valde jag att även söka på ”förskolor” i fritextrutan (sökning 

7/12-12) då kom det upp 56 träffar. Av dessa 56 var 42 av bilderböckerna träffar även vid 

sökningarna på ”dagis” eller ”förskola”. Då fanns det alltså 14 böcker kvar som inte redan 

stötts på vid tidigare sökningar.  

Därefter sållades böcker som inte behandlade den svenska förskolan bort, alltså om de 

handlade om sånger eller annan form av verksamhet. Därmed blev det fyra böcker kvar av 

min sökning på ”förskolor” som jag ansåg relevanta för min studie. Slutligen har ytterligare 

två böcker valts bort då de var pekböcker och därmed inte tillför något i den analys jag ämnar 

göra. Studien kommer således att behandla sammanlagt åtta bilderböcker som handlar om 

förskolan eller dagis. 

5.4 Materialpresentation 

Under den här rubriken kommer de bilderböcker som valts ut för studien att presenteras. Det 

är sammanlagt åtta bilderböcker med samma tema: dagis eller förskola. Alla bilderböcker som 

använts för studien är förstaupplagor. 

 ”Kaninen som längtade hem” av Lilian Edvall (1999) handlar om en kanin som inte 

vill gå till dagis. Han är rädd för fröknarna och de andra kaninungarna. En dag börjar 

en ny fröken och allt förändras. Kaninen börjar trivas och våga nya saker. 
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 ”Lämnad först, hämtad sist men älskad mest” av Jenny Backryd (2009) handlar om 

Sara 6 år som bor med sin mamma. Pappan drack alltid ur konstiga burkar som gjorde 

honom elak. Så nu bor hon bara med mamman. Läsaren följer med Sara på dagis. Hon 

gillar att vara på dagis med sin favoritfröken Berit, men helst skulle hon vilja vara med 

mamma. 

 ”Kenta och Barbisarna” av Pija Lindenbaum (2007) handlar om Kenta. Han är en kille 

som är grym på fotboll men i hemlighet vill han allra helst leka med Barbie 

tillsammans med tjejerna. En dag följer Barbie med till förskolan istället för fotbollen. 

 ”Dollans dagis” av Barbro Lindgren (2005) handlar om Dollan som går till dagis utan 

sina trasiga djur. På dagis finns hennes kärlek Knutte. De leker tillsammans tills Raffe 

lägger sig i. Konflikt uppstår och sedan blir de vänner. Boken avslutas med kalas 

hemma hos Dollan med de trasiga djuren. 

 ”Fia och djuren på dagis” av Catarina Kruusval (2007) handlar om Fia som går på 

dagis. Hon har en hel massa djur som vill följa med henne till dagis. De följer med och 

alla barn får leka med djuren. Sinnela försöker ta med sig Björnen hem i sin ryggsäck 

men blir upptäckt i sista stund. 

 ”Dummisarna” av Anders Jacobsson (1999) handlar om Storasyster och Lillebror en 

vanlig dag på förskolan. Storasyster leker i sandlådan medan Lillebror cyklar. En 

konflikt uppstår när två andra cyklande killar inte vill att Lillebror ska cykla bakom 

dem. Storasyster kommer till undsättning och blir arg. Konflikten löser sig när 

pedagogen kommer och talar om för dem att man måste vara snälla mot varandra. Då 

pussar Storasyster killarna på kinden. 

 ”Mertil på dagis” av Kicki Polleryd (1998) handlar om Mertil som är 6 år och går på 

dagis. Han gillar inte att vara med på samlingen för att alla barn berättar så länge. 

Måndagssamlingarna är värst för att alla berättar om sin helg. Mertil har svårt att sitta 

still. Då får han en uppgift av fröken Lena som gör att han kan koncentrera sig. 

 ”Kråkes förskola” av Marie Bosson Rydell (2007) handlar om Kråke och hans 

lillasyster Lovisa. Det är Lovisas första dag på förskolan. I boken får läsaren följa 

Lovisas första dag på förskolan och se vad hon gör. 

5.5 Valda delar av läroplanen 

I den här delen av min uppsats kommer jag att redogöra för de huvudsakliga delar ur 

läroplanen som jag ämnar använda i min analys. Dessa delar har valts ut då de är relevanta för 
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min studie, varvid irrelevant information medvetet valts bort. Jag är medveten om att det finns 

mer i läroplanen än det jag tänker ta upp i denna del. 

5.5.1 Pedagogens arbete 

I läroplanen anges några grundläggande värden som alla som arbetar i förskolan ska arbeta 

efter. De ska främja alla människors egenvärde, alla människors lika värde och jämställdhet 

mellan könen.  De vuxna som arbetar i förskolan påverkar barnen då de ses som förebilder, 

därmed är det de vuxnas förhållningssätt till andras rättigheter, rättvisa och jämställdhet som 

synliggörs (Lpfö 98, s. 3). I Läroplanen finns det riktlinjer som anger dels vilket ansvar som 

personalen har gentemot barnen och dels vilket arbete med målen i läroplanen som arbetslaget 

ansvarar för. Alla som verkar inom förskolan ska följa riklinjerna som handlar om att visa 

respekt för individen, skapa ett demokratiskt klimat i förskolan, stimulera barnens samspel 

och hjälpa dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, respektera varandra och lära sig 

att kompromissa (Lpfö 98, s. 7). 

5.5.2 Lekens betydelse 

I förskolan ska barnen få möta en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek. Här 

ska barnen inspireras till att utforska sin omvärld (Lpfö 98, s. 5). I barns lärande och 

utveckling är leken en viktig del vilket ska prägla verksamheten i förskolan. I leken stimuleras 

barnens fantasi, kommunikation, inlevelse och förmåga till symboliskt tänkande. Utöver det 

utvecklas förmågan att samarbeta och lösa problem. Barnet kan få möjligheter till att bearbeta 

och ge uttryck för upplevelser, erfarenheter och känslor i leken. (Lpfö 98, s. 6). 

5.5.3 Verksamhetens beskrivning 

Grunden för verksamheten ska vara utforskande, nyfikenhet och lust att lära (Lpfö 98, s. 8). 

Verksamheten ska anpassa en väl avvägd dagsrytm och miljö till den tid barnen spenderar på 

förskolan och barnens ålder. Det innebär att de ska kunna växla mellan olika aktiviteter, lekar 

och lärande både inomhus och utomhus samt att de får vila, omsorg och omvårdnad (Lpfö 98, 

s. 7). Rättvisa, omsorg, hänsyn till andra människor, egna och andras rättigheter samt 

jämställdhet ska synliggöras i verksamheten (Lpfö 98, s. 3) 

5.5.4 Könsroller och identitet 

I förskolan ska alla barn ges möjlighet att uttrycka egna uppfattningar och göra val utifrån 

dem. Detta utvecklar tilltron till den egna förmågan. I förskolan ska flickor och pojkar ges 

samma möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan att begränsas utifrån stereotypa 

könsroller (Lpfö 98, s. 4). 



 

 
14 

5.5.5 Föräldrasamverkan 

Då föräldrar eller vårdnadshavare ansvarar för den största delen av det enskilda barnets 

fostran och utveckling är det viktigt att förskolan arbetar för att komplettera dem. Därför ska 

förskolan ha en nära kontakt med föräldrar och därmed också ge dem information om hur 

barnet trivs, utvecklas och lär sig både i och utanför förskolan (Lpfö 98, s. 11ff). 

6. Resultat och analys 

I den här delen av studien kommer jag att analysera bilderböckerna med förskolans läroplan 

98, teori och tidigare forskning. Olika bilderböcker kommer att användas under olika rubriker, 

då de belyser olika delar av mina frågeställningar. Varje kategori avslutas med en 

sammanfattning. Mitt material är för stort för att kunna detaljstuderas i sin helhet, så för att 

trots detta få ett djup i min analays har jag valt att studera olika böcker ur olika perspektiv. Jag 

ställer alltså inte alla frågor till alla böcker, dock diskuteras helheten i mina avslutande 

sammanfattningar.   

6.1 Bilden av pedagogen 

I läroplanen finns riktlinjer som pedagogen ska följa i verksamheten. I den här delen av 

uppsatsen kommer de bilderböcker som belyser konflikt, förändring och könsroller att 

analyseras under rubrikerna ”Pedagogen och konflikthantering”, ”Pedagogen i förändring” 

och ”Pedagogen och könsroller”. 

6.1.1 Pedagogen och konflikthantering 

Det material som används för att analysera 

detta ämne är: ”Dollans dagis”, ”Dummisarna” 

samt ”Fia och djuren på dagis”. 

I ”Dollans dagis” möter vi ett ikoniskt språk 

som är likadant genom hela berättelsen. Det är 

milda färger och kala väggar på alla bilder. Alla 

barn, leksaker, väggar, golv och huset är i 

brunt, grönt och beige. Alla bilder är inramade 

och täcker nästan hela sidan. Under bilden 

finns texten. Dessa bilder är inte uttryckta med 

negativa rum, vilket gör att läsaren inte riktar 

 

Bild a) Inramad bild i ”Dollans dagis” 
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sin uppmärksamhet åt personerna och deras handlingar (Nikolajeva 2000, s. 120). Läsaren 

följer istället berättelsen utifrån ett mer objektivt perspektiv. Nikolajeva (2000, s. 79) menar 

att bilder med konturramar eller vita kanter skapar en distans mellan betraktaren och bilden. 

I det konventionella språket möter vi Dollan som går till dagis. På dagis möter hon kärleken 

Knutte och de leker att de är Pippifåglar. Plötsligt lägger sig Raffe i leken och vill också vara 

Pippifågel. Då smäller Knutte till Raffe, Raffe smäller tillbaka varpå Dollan smäller till Raffe. 

Då börjar Raffe gråta och de andra tröstar honom. Därefter leker de tillsammans och boken 

slutar med fest. Pedagogen finns inte med i berättelsen, varken i text eller bild. 

I Läroplanen står det att alla som arbetar i förskolan ska hjälpa barnen att bearbeta konflikter, 

att reda ut missförstånd och att respektera varandra (Lpfö 98, s. 7). I Dollans dagis ser vi 

ingen pedagog men vi ser tre barn som har dessa redskap. De respekterar varandra, vilket vi 

ser när Dollan och Knutte tröstar Raffe. Dessutom visar de att de kan reda ut ett missförstånd 

och lösa konflikten genom att leka tillsammans. Här visas även en annan viktig förmåga som 

Knutte och Dollan har, att visa empati. I läroplanen står det att barnens förmåga till empati 

utvecklas genom omsorg om individen (Lpfö 98, s. 3-4). 

Pedagogen i ”Dummisarna” möter vi i det ikoniska språket på den första bilden. Läsaren ser 

henne med en kaffekopp i handen, lutad mot förskolehusets vägg och med ett nöjt 

ansiktsuttryck. Nästa gång läsaren möter henne i både det ikoniska och det konventionella 

språket är när Storasyster har kastat upp Dummisarna i trädet. Konflikten är alltså i full gång 

när pedagogen väljer att lägg sig i. Då säger hon till Storasyster, Lillebror och Dummisarna att 

de måste vara snälla mot varandra. Sen går hon därifrån. 

I förskolans läroplans riktlinjer står det att pedagogen ska hjälpa barnen bearbeta konflikter, 

lära sig kompromissa, respektera varandra och reda ut missförstånd (Lpfö 98, s. 7). Men i 

”Dummisarna” får vi inte se pedagogen arbeta aktivt för att hjälpa barnen reda ut den konflikt 

som uppstått. Hon är inte engagerad i att lära barnen hur de ska visa respekt för varandra eller 

hur de kan kompromissa fram en lösning. Hon stannar heller inte kvar för att se till att 

konflikten blir löst, eller ger barnen det verktyg de behöver för att lösa konflikten. 

Läsaren får däremot se, när pedagogen lämnat platsen, hur Storasyster löser konflikten genom 

att pussa båda Dummisarna vilket gör dem till Snällisar. Därefter leker Snällisarna, 

Storasyster och Lillebror tillsammans. Storasyster visar medkänsla och inlevelse i 

Dummisarnas situation, att bli uppkastade i ett träd, och uttrycker sin ånger genom att pussa 
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dem. Att barnens medkänsla och inlevelse i andras situation ska stärkas i förskolan är något 

som läroplanen argumenterar för (Lpfö 98, s. 3). Storasysters lösning på konflikten kan ha 

inspirerats av att pedagogen gjorde sig synlig. Om pedagogen inte hade dykt upp hade kanske 

storasyster inte heller tagit initiativet till att lösa konflikten. 

I ”Fia och djuren på dagis” ser vi en pedagog på uppslag fyra som möter Fia när hon kommer 

till förskolan och på uppslag fem stoppar hon en vild lek som barnen har med Fias djur och 

talar om för barnen att djuren måste sitta i tamburen. Därefter får läsaren följa hur tråkigt 

djuren har när de sitter och väntar på Fia i tamburen, till uppslag sju då Sinnela kommer ut i 

tamburen och tar upp Björnen. Björnen är likadan som en björn hon har hemma säger hon och 

stoppar ner honom i sin ryggsäck. Det är ingen som märker detta. 

På uppslag nio först märker någon att Björnen inte är där den ska vara. Det är när Fias pappa 

kommer för att hämta Fia och djuren på dagis som Fia upptäcker att Björnen är borta. Pappan 

antyder att Björnen kanske inte hade följt med, men Fia insisterar på att alla djur var med till 

dagis. Då frågar pappan om något av de andra barnen har sett Björnen varav två barn säger att 

de inte har sett honom och ett tredje barn säger att han ser Björnen i Sinnelas väska. 

I den ikoniska berättelsen kan läsaren se att 

Sinnela har ett skyldigt uttryck i ansiktet och att 

väskan är centrerad på högersidan av uppslaget. 

Troligtvis är detta för att uppmärksamma läsaren 

på att väskan med Björnen i är viktig. 

Något som är väldigt intressant i berättelsen om 

Fia och hennes djur är att en konflikt uppstår när 

Sinnela tar Björnen och stoppar ner i sin väska, 

men det är inget som tas upp i texten. Det är 

ingen pedagog som kommer med pekfingrar och 

tillrättavisar Sinnela, inte heller Fias pappa eller 

Fia själv pratar överhuvudtaget med Sinnela 

efter att Björnen är upphittad. Detta ter sig 

väldigt märkligt. 

Utöver det ser vi inte heller någon interaktion mellan pappan och pedagogen i detta skeende. 

De pratar varken med barnen, eller varandra om den konflikt som uppstod mellan Sinnela och 

 

Bild b) Sinnela med rosa tröja och 

ryggsäcken med Björnens fot i ”Fia och 

djuren på dagis” 
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Fia. I boken benämns inte heller agerandet från Sinnela som en konflikt. I läroplanen står att 

förskolan ska ha en nära kontakt med föräldern om det enskilda barnet (Lpfö 98, s. 11ff), 

vilket inte uppfylls i ”Fia och djuren på dagis”. 

6.1.2 Pedagogen och könsroller 

Det material som används för att analysera detta ämne är: ”Kenta och barbisarna”. 

I Pija Lindenbaums ”Kenta och barbisarna” arbetar författaren mycket med bilder som blöder. 

På uppslag fyra är ett tydligt exempel på en bild som blöder. Uppslagets vänstra sida har en 

heltäckande bild som visar när barnen har vila. På högra sidan sticker madrasser ut från bilden 

på vänster sida, (exempel se bild c). I ”Kenta och barbisarna” blöder bilderna ofta över ett 

uppslag. Det finns inga vita kanter som talar om att här är bilden slut. Författaren använder 

detta knep för att bjuda in läsaren i bilden och händelserna. Blödningen stärker det informella 

i handlingen som inte nämns i text. 

 

Bild c) Bild som blöder i ”Kenta och barbisarna” 

Dessutom använder sig Lindenbaum mycket av negativa rum. Det innebär att bakgrunden är 

helt vit. När man tecknar på det viset dras hela uppmärksamheten till personerna och deras 

handlingar. Nikolajeva liknar detta sätt att teckna vid barnteckningar som ofta använder sig av 

detta, därmed kan negativa rum betraktas som barnvänligare (Nikolajeva 2000, s. 120-121). 

”Kenta och barbisarna” av Pija Lindenbaum är en välkänd bok som handlar om könsroller. 

Den är ofta föremål för diskussioner kring barns könsroller men jag har valt att titta på hur 

pedagogen upprätthåller eller bryter mot könsrollerna. Alltså hur pedagogen behandlar killar 

och tjejer i boken, om man utläsa av hennes beteende att hon beter sig lika eller olika. 



 

 
18 

I Kenta och barbisarna är pedagogen inte särskilt 

närvarande. Vi möter henne tre gånger i texten 

och fyra gånger i bilden. Vid det första tillfället 

som fröken dyker upp ser man henne i översta 

högra hörnet av uppslag tvås högra sida. Där 

avbildas hon i ett negativt rum med en kaffekopp 

i handen. När pojkarna brottas säger hon: ”Nä 

men, ojsan pojkar. Nu gör vi något 

annat.”(Lindenbaum 2007, s. 4). I det ikoniska 

teckenspråket ser vi Kenta och pojkarna i tre 

bilder där de brottas. Alla bilderna är negativa 

rum och Kenta är passiv med händerna i 

fickorna. Det negativa rummet gör att läsaren 

uppmärksammar Kenta och hans kroppsspråk. 

Kroppsspråket talar om för läsaren att Kenta inte trivs. 

Nästa gång vi får möta pedagogen är, i det konventionella teckenspråket, i uppslag tre. Det är 

när killarna leker krig och Anton skriker att han ska kniva Kenta med laserkniven som fröken 

säger: ”Fy på dig, inte så.” (Lindenbaum 2007, s. 5). Ikoniskt gestaltas Kenta i ett negativt 

rum tillsammans med de andra pojkarna på vänstersidan. Han är passiv medan de andra är 

aktiva. På vänstersidan står han utanför krigsleken, sneglandes mot tjejerna som leker med 

barbidockor i sandlådan, även här passiv.  

Grundformen som används i ”Kenta och barbisarna” är den symmetriska men i stora delar ser 

man också att författaren använder sig av den kompletterande formen, något som blir väldigt 

tydligt t.ex. på uppslag sex. I de konventionella tecknen på uppslaget läser vi att Kenta packar 

sin ryggsäck själv. Pappan säger ”men den här då?”. ”Den får inte plats ” säger Kenta. I de 

ikoniska tecknen ser vi pappa med en fotboll i handen och Kenta med ryggsäcken hårt tryckt 

mot bröstet. Här är det tydligt att både konventionella och ikoniska tecken krävs för att 

berättelsen ska bli begriplig då läsaren förstår att pappan syftar på fotbollen med sin fråga, 

först när även bilden tas med. 

Den tredje och sista gången som pedagogen dyker upp i texten är när hon ropar till barnen att 

de ska ligga still på vilan på uppslag fyra. Detta blir förståeligt när man tittar på den visuella 

 

Bild d) Negativt rum i ”Kenta och 

barbisarna” 
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delen av berättelsen där vi ser att pojkarna dansar och låter bli att ligga still när pedagogen 

läser. Detta är ytterligare ett exempel på kompletterande form. 

Efter det fjärde uppslaget ser vi pedagogen i det ikoniska teckenspråket endast en gång till. 

Kenta har äntligen blivit inkluderad i flickornas barbilek och de leker natt i snickis. Då 

kommer pedagogen och ställer in en låda med pysseltyger. Flickorna och Kenta gömmer sig 

bakom den öppna dörren så att fröken inte ska se dem. Därefter får barnen en ny lekidé. De 

lämnar dockorna i snickis och klär ut sig i lekrummet istället. 

Pedagogen är mycket frånvarande i stora delar av boken. Hon är med i text och bild när 

pojkarna ska sägas till. Detta är anmärkninsvärt då hon inte nämns i text eller bild när tjejerna 

leker galna lekar i badrummet, köket och lekrummet. När tjejerna leker i köket har de t.ex. 

slängt ut fiskpinnar, köttbullar och annat över hela golvet och i lekrummet har de vält möbler. 

Då är det ingen pedagog med i bild eller text som tillrättavisar.  

Detta är viktigt att uppmärksamma då det i läroplanen står att både flickor och pojkar ska ges 

samma möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan att begränsas utifrån stereotypa 

könsroller (Lpfö 98, s. 4). Det är pojkarna som begränsas i ”Kenta och barbisarna” då de hela 

tiden blir tillsagda att sluta med det de håller på med. De blir begränsade i sina lekar pga att 

de anses stökiga. 

Även Fast (2001, s. 27) skriver om vikten att få identifiera sig utan inverkan av vilket kön 

barnet har. Dessutom tar hon upp den viktiga roll som förskola och skola har i att forma den 

bild av oss själva som vi skapar. Det är i förskola och skola som barnen socialiseras in i 

samhället. 

6.1.3 Pedagogen i förändring 

Det material som används för att analysera detta ämne är: ”Kaninen som längtade hem”. 

Till en början i ”Kaninen som längtade hem” tar inte pedagogens roll upp mycket utrymme i 

varken text eller bild. Pedagogerna nämns bara två gånger i texten och i bild syns de till sex 

gånger. Hon finns med i berättelsen när barnen behöver hjälp med på- och avklädning, vid 

matbordet, när de små barnen behöver fart på gungorna samt för att ta emot barnen när de 

kommer och säga hejdå när de går. Pedagogen som nämns i texten har bara en liten biroll, och 

detsamma gäller de pedagoger som finns med i bilderna. Kaninen uttrycker en rädsla för 

pedagogerna, han tycker att de är lite stränga för att de ser till att alla äter upp sina morötter. 
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Pedagogen framställs som en person som ser till att allt flyter. Denna beskrivning av 

pedagogen kommer jag i fortsättningen att benämna som ”Den gamla pedagogen”. 

Efter ungefär halva boken dyker det upp en ny pedagog, som nedan kommer att benämnas 

med ”Den nya pedagogen”. När hon dyker upp förändras pedagogens rollbeskrivning i boken. 

Hon får mer utrymme i text och bild och man förstår att hon är viktig för berättelsen. Det är 

först efter att den nya pedagogen kommer till förskolan som Kaninen börjar trivas. På bilderna 

får man se den nya pedagogen när hon leker med barnen, sitter länge med dem när de är 

ledsna och läser högt för dem på samlingen. Hon beskrivs som vacker och snäll. 

I rapporten ”Tio år efter förskolereformen” står det att även fem år efter införandet av 

läroplanen i förskola befann sig förskolan i en brytningstid mellan nya krav och arbetssätt 

(2008, s. 10). Det som kan utläsas i ”Kaninen som längtade hem” skedde således inte enbart 

direkt efter införandet av förskolans läroplan. 

”Kaninen som längtade hem” är utgiven år 1999 och när jag läser den får jag en upplevelse av 

att detta är viktigt att ta upp i analysen. I bokens skildring av pedagogen ser vi en förändring. 

Den gamla pedagogen beskrivs i början av boken som lite sträng och otillgänglig. Hon verkar 

inte se att Kaninen inte trivs och har tråkigt hela dagarna. Hon är där, men inte närvarande i 

verksamheten. Allt det förändras när den nya pedagogen dyker upp i berättelsen. Hon ges 

större utrymme i både text och bild. Den nya 

pedagogen har också ett annat beteende 

gentemot barnen – hon leker, läser och är 

intresserad. Det skulle kunna vara så att hon 

symboliserar att det råder nya tider i förskolan, 

en läroplan införs och pedagogen får riktlinjer 

kring hur hon ska arbeta. Den nya pedagogen 

symboliserar att pedagogen har fått striktare 

arbetsuppgifter och högre status. 

När läroplanen undersöks ser man bland annat 

att de vuxna ska engagera sig i samspelet med 

det enskilda barnet och gruppen som helhet. 

De ska även se till varje barns möjligheter och 

ansvara för att barnen får uppleva sitt eget 

 

Bild e) Den nya pedagogen är närvarande när 

barnen leker i ”Kaninen som längtade hem” 
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värde (Lpfö 98, s. 5, 8). Dessa egenskaper ser vi tydligt hos den nya pedagogen. Hon ser det 

enskilda barnet, Kaninen, och ger honom vad han behöver för att börja trivas på förskolan. 

Detta gör hon utan att för den skull försaka resterande barn i barngruppen, hon ser till att 

finnas där för alla vilket tydligt kan ses på uppslag 10 där hon sitter med när några barn leker 

och på uppslag 11 där hon håller i sagosamlingen. 

Det är även viktigt som pedagog att ha i åtanke att det är de vuxna i förskolan som är 

förebilder för barnen och därmed spelar pedagogernas förhållningssätt till rättvisa, 

jämställdhet och andras rättigheter in i arbetet med barnen (Lpfö 98, s. 3). Även här är den 

nya pedagogen ett bra exempel på detta. Hon arbetar med barnen, inte för barnen, vilket 

betyder att hon är närvarande i sitt samspel med barnen. 

Genom införandet av läroplanen, som bygger på skollagen, kom bestämmelser för att se det 

enskilda barnets behov (Tio år efter förskolereformen 2008, s. 9). I ”Kaninen som längtade 

hem” syns en förändrad syn på just det enskilda barnet. I början av boken är barngruppen i 

fokus men när den nya pedagogen kommer till förskolan blir det enskilda barnet synliggjort. 

6.1.4 Sammanfattad bild av pedagogen 

I den helhet som materialet i den här studien vilar på finns det fler skildringar av pedagogen 

som inte tas upp i analyserna ovan. I det här avsnittet kommer bilden av pedagogen i hela 

materialet att uppmärksammas. Bilden av pedagogen som visas i det material som denna 

studie vilar på är väldigt bred.  

I ”Dollans dagis” finns pedagogen inte med överhuvudtaget, medan hon i både 

”Dummisarna” och ”Kenta och barbisarna” gestaltas i den ikoniska berättelsen som en 

kaffedrickande kvinna. Den enda bok där hon är synlig vid konflikt är i ”Dummisarna” och då 

när konflikten är i full gång men i det övriga materialet är hennes frånvaro vid konflikterna 

total. Varken i ”Dollans dagis” eller i ”Fia och djuren på dagis” finns pedagogen närvarande 

när konflikten uppstår. I ”Dollans dagis” finns visserligen inte pedagogen med alls, som 

nämnts ovan, men i ”Fia och djuren på dagis” möter läsaren pedagogen vid flera tillfällen som 

när Fia kommer till förskolan och när det är en vild lek igång i lekrummet.  

Pedagogen i ”Fia och djuren på dagis” stoppar den vilda leken, likaså gör pedagogen i ”Kenta 

och barbisarna” när killarna leker vilda lekar. Skillnaden dem emellan är dock att pedagogen i 

”Kenta och barbisarna” bara stoppar killarnas vilda lek men pedagogen i ”Fia och djuren på 

dagis” stoppar alla barns vilda lek. I ”Lämnad först, hämtad sist men älskad mest” är 
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pedagogen närvarande när Sara kommer på morgonen och när alla kompisar har gått hem på 

kvällen, i övrigt finns pedagogen inte med så mycket. Pedagogen skildras på ett liknande sätt i 

”Kråkes förskola”. 

I materialet finns det två bilderböcker som har en ”ny” och en ”gammal” pedagog. I analysen 

ovan mötte vi pedagogerna i ”Kaninen som längtade hem” där den gamla pedagogen var 

sträng och fostrande med den huvudsakliga uppgiften att se till att dagarna flyter. Det är en 

ganska frånvarande pedagog. I den nya pedagogen mötte vi däremot en snäll och närvarande 

pedagog. Hon var närvarande i den meningen att hon läste för barnen, höll om dem och lekte 

med dem. Även i ”Mertil på dagis” möts läsaren av en ny och en gammal pedagog. Den 

gamla pedagogen kallar till samling och tillrättavisar Mertil när han gör fel. När den nya 

pedagogen kommer med i berättelsen ser hon till att Mertil, som har 

koncentrationssvårigheter, får en uppgift som han kan göra för att orka lyssna på alla barnens 

berättelser under samlingen. Samlingen förändras tydligt från att ha varit ett tillfälle när man 

bara ska lyssna på varandra, till att lyssna och utföra en uppgift på pedagogens initiativ. 

6.2 Förskolans status 

Något som pedagoger ofta stöter på i sitt dagliga arbete är vilken status förskolan har. I den 

här studien finns det tre bilderböcker som nämner något som kan tolkas ha att göra med 

förskolans status. Dessa tre bilderböcker är: ”Kaninen som längtade hem”, ”Dollans dagis” 

och ”Lämnad först, hämtad sist men älskad mest”. 

”Kaninen som längtade hem” gavs ut året efter att läroplanen för förskola 98 utkom. Vi möter 

en Kanin som är negativt inställd till dagis i början av berättelsen. Längre fram i berättelsen 

går Kaninen med glädje till dagis. Hans inställning förändras och han börjar trivas på dagis. 

På uppslag 12 blir Kaninen hämtad av sina föräldrar. De berättar den glada nyheten att 

Kaninen inte behöver vara på dagis mer för att han ska få ett syskon. Kaninen vet inte om han 

ska bli glad eller ledsen. Detta är intressant då föräldrarna ger indikationer på att dagis inte är 

så viktigt och att det är något som man kan få slippa när man får syskon.  

På uppslag ett i ”Dollans dagis” från 2005 möter vi en annan inställning till dagis. Här läser vi 

i det konventionella språket att Kungen har sagt att man måste gå till dagis. Därmed framställs 

dagis som något alla barn har blivit beordrade att göra. Det är viktigt att gå till dagis, för 

annars bryter man mot kungens ord. Det har därmed skett en förändring i förskolans status om 

man jämför med statusen i ”Kaninen som längtade hem”. 
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En tredje inställning till förskolan möter vi i ”Lämnad först, hämtad sist men älskad mest”. 

Boken handlar om Sara som går långa dagar på förskolan. Hon är alltid där först och hämtas 

alltid sist. Ibland är hon ledsen när mamma ska gå till jobbet. Då förklarar mamma att 

förskolan är lika viktig som mammans jobb. Därför är det bra att Sara är på förskolan. Här 

liknas förskolan vid ett jobb. Alltså är förskolan och föräldrars jobb lika viktiga.  

Det är dock viktigt att ta hänsyn till andra faktorer. I ”Kaninen som längtade hem” har 

Kaninen länge uttryckt en ovilja till att gå till dagis. Därför kan föräldrarna ha tyckt att det låg 

i Kaninens intresse att inte behöva gå till dagis. De kanske inte hade upptäckt att Kaninen 

börjat trivas på dagis. Dessutom kan uttrycket i ”Dollans dagis” vara ett skojfullt uttryck från 

författarens sida för att skapa skratt. 

I ”Lämnad först, hämtad sist men älskade mest” kan, förutom att se det som att mamman 

uttrycker jobbet och förskolan som lika viktiga, uttrycket vara ett resultat av mammans 

skuldkänslor över att behöva jobba så mycket som hon gör. 

I den förskolerapport som gjordes fem år efter att läroplanen infördes är ett av resultaten just 

att förskolans status höjts efter läroplanen. Dessutom ansåg personalen att de med läroplanen 

hade fått stöd i sitt pedagogiska arbete (Tio år efter förskolereformen 2008, s. 10). 

6.2.3 Sammanfattad bild av förskolans status 

I det material som använts för studien är stora delar av materialet bortplockat för just den här 

analysen, vilket beror på att studien måste begränsas. Det går inte att ha alla böcker under 

varje kategori, det skulle bli alldeles för långt. Ovan har vi mött ”Dollans dagis” där kungen 

har sagt att man ska gå till dagis, ”Kaninen som längtade hem” som slipper gå till dagis när 

han får syskon och ”Lämnad först, hämtad sist men älskad mest” där Saras dagis har samma 

status som mammans jobb. 

Eftersom att det inte nämns i ”Dummisarna”, ”Fia och djuren på dagis”, ”Kråkes förskola”, 

”Kenta och barbisarna” eller ”Mertil på dagis” kan ett samband anas. I dessa böcker har inte 

författaren ansett att det varit viktigt, nödvändigt, relevant att ta upp något om förskolans 

status. 

Dock är det viktigt att tänka på att det valda materialet inte är heltäckande, alltså att det som 

finns i det material som använts inte är en ”sann” bild av alla bilderböcker. Bilden som 

materialet visar är inte densamma för alla bilderböcker, inte heller för alla bilderböcker om 
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förskola eller dagis. Det syns även på materialet som använts för studien att det inte är en och 

samma bild i alla bilderböcker, sinsemellan är de väldigt olika. 

6.3 Förskolans verksamhet 

Under den här rubriken kommer ”Kråkes förskola” att analyseras med fokus på den styrda 

verksamheten och ”Kenta och barbisarna” kommer att analyseras med fokus på den fria leken. 

Slutligen kommer en sammanfattad bild av förskolans verksamhet att presenteras. 

Med den styrda verksamheten avses aktiviteter då pedagogen planerar och leder aktiviteten. 

Till styrd verksamhet räknas också vila och pedagogiska måltider. Med den fria leken avses 

de tillfällen då barnen får bestämma fritt vad de vill göra. Pedagogen kan vara närvarande i 

den fria leken men har ingen ledande roll. 

6.3.1 Styrd verksamhet 

I läroplanen står det att barnen, i verksamheten, ska finna en dagsrytm  och miljö som är väl 

anpassad för den tid barnen befinner sig på förskolan och barnens ålder. Det innebär att de ska 

få vila, omsorg och omvårdnad samt möjlighet till att utföra olika aktiviteter både inne och ute 

som spelar på lärande och lek. Verksamheten ska grunda sig i barnens nyfikenhet, lust att lära 

och lust till att utforska (Lpfö 98, s. 7ff) 

Flera av de undersökta bilderböckerna visar prov på styrd verksamhet, men det tydligaste 

exemplet på en bilderbok som skildrar den styrda verksamheten i förskolan är ”Kråkes 

förskola” av Marie Bosson Rydell. Vi får följa med Kråke och hans systrar Elsa och Lovisa 

när de är på förskolan. Det är Lovisas första dag så hon agerar huvudroll. 

På uppslag tre möter läsaren förskolan för första gången i bild. I den ikoniska berättelsen ser 

läsaren en förskolebyggnad, som läsaren kan identifiera som just förskolebyggnaden genom 

att läsa skylten som sitter på ena gaveln med texten ”Förskolan Zebran”. Framför byggnaden 

finns gungor, en hoppehage, en sandlåda och en gunghäst. Hela gården omgärdas av ett 

staket. Dessutom syns föräldrar och barn som är på väg till förskolan och på väg in genom 

dörren. 

På uppslag fyra får läsaren i både den konventionella och ikoniska berättelsen följa Kråke när 

han hjälper Lovisa hänga upp sina kläder på sin nya egna hylla. Både text och bild är totalt 

symmetriska på detta uppslag. På följande uppslag, uppslag fem, skildras en helsidesbild med 

negativt rum, detta beror antagligen på att läsaren ska vara uppmärksam på att mamman ska 

gå till jobbet. I den ikoniska berättelsen ser vi Lovisa stå tillsammans med pedagogen och sina 
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syskon på vänstersidan av uppslaget. Bilden på vänster sida binds ihop, genom ett golv, med 

mamman som är på väg bort, ut ur bild på höger sida. Det gör att läsaren följer berättelsen i 

bilden. Alla personer på uppslaget vinkar. I texten förklarar pedagogen för Lovisa att mamma 

måste jobba. Den konventionella berättelsen kompletterar den ikoniska berättelsen. 

 

 

Bild f) Bilden på vänster- och högersida binds ihop med ett golv i ”Kråkes förskola” 

 

Läsaren möter en klassisk förskoleaktivitet på uppslag sex, nämligen samling. Den ikoniska 

berättelsen visar oss läsare att alla barn sitter i en ring på golvet med pedagogen. Pedagogen 

har en gitarr i famnen och alla barn har öppna munnar. I den konventionella berättelsen får 

läsaren veta att pedagogen och barnen har sångsamling. 

Ytterligare aktiviteter som läsaren får ta del av är på uppslag nio där läsaren får se Lovisa äta 

fisk i den ikoniska texten. Här har författaren använt sig av det negativa rummet. I den 

konventionella texten läses att alla älskar fisk på förskolan. På uppslag tio står det att Lovisa 

har vila och att Elsa och Kråke lyssnar på en saga. I den ikoniska berättelsen ser vi Lovisa 

ligga i en vagn utanför förskolehuset, en pedagog övervakar vagnarna genom fönstret. 

Läsaren ser också en grupp barn sitta på stockar längre bort i bilden. Där urskiljs även en 

pedagog som håller i en bok, antagligen läser hon en saga för de äldre barnen. 

Högläsning är en återkommande aktivitet där barnet får ta del av berättelsen och lära sig 

mycket om språket och hur det låter skriver Fast (2001, s. 22). Således är den stund som 
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Kråke och hans förskolekompisar får lyssna på sagoläsning väldigt viktig för hur de anammar 

språket när de blir äldre. 

Efter vilan möts läsaren av en helsidesbild på högersidan där Lovisa står och målar en 

teckning på ett staffli. Till vänster om henne finns vattenfärgerna och till höger om henne står 

en hink med penslar. I den konventionella berättelsen står det, på vänster sida, att barnen 

målar efter vilan och att pedagogen hjälper Lovisa med förklädet. På sista uppslaget, uppslag 

tolv, blir Lovisa och hennes syskon hämtade av pappan. I den ikoniska berättelsen ser man 

vänster- och högersidans bilder bindas ihop med ett golv, lika som på uppslag fem. På 

vänstersidan står pedagogen och vinkar. På högersidan står pappan med Lovisa i famnen och 

bredvid honom står Elsa och Kråke. De vinkar till pedagogen. Hela bilden skildras med ett 

negativt rum. 

6.3.2 Fri lek 

Barnen ska i förskolan få möta en trygg miljö som utmanar samtidigt som den lockar till lek. 

Leken ska prägla hela verksamheten i förskolan då den är en viktig del i både barns lärande 

och deras utveckling. I leken stimuleras barnens inlevelse, kommunikation och fantasi 

samtidigt som leken utvecklar förmågor som att samarbeta och att lösa problem. I leken kan 

barnen bearbeta upplevelser, erfarenheter och känslor (Lpfö 98, s. 5ff). 

Av de bilderböcker jag tagit del av i denna studie är ”Kenta och barbisarna” av Pija 

Lindenbaum ett utmärkt exempel på när barnen får möjlighet till fri lek. Hela boken andas fri 

lek både utomhus och inomhus. Den fria leken möter läsaren redan på uppslag två där den 

ikoniska berättelsen visar tre mindre bilder på Kenta och pojkarna när de brottas. Alla tre 

bilderna är negativa rum, mest troligt för att dra uppmärksamheten till att Kenta hela tiden har 

händerna i fickorna och ett ointresserat uttryck i ansiktet. Han visar ingen glädje i leken. 

På tredje uppslaget beskrivs i den konventionella berättelsen hur den fria leken, i form av 

krigslek mellan pojkarna, fortsätter. I den ikoniska berättelsen däremot är Kenta passiv i leken 

och sneglar hela tiden mot flickorna som leker med barbisar i sandlådan. I den konventionella 

berättelsen står det att Kenta fixar en pangare vilket startar krigsleken, men när man tittar på 

den ikoniska berättelsen kan en annan tolkning göras. Nämligen att Kenta vill vara med och 

leka med barbisarna i sandlådan så han tar en pinne som kan agera barbi. 

På uppslag sju möter läsaren Kenta i den ikoniska berättelsen i tre bilder. På den första bilden 

står Kenta med en barbidocka bakom ryggen, på den andra bildern har Kenta tagit fram 
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dockan och håller den hårt mot magen och på den tredje bilden står han precis utanför 

dockvrån med barbidockan i handen. Alla dessa bilder finns på vänstersidan av uppslaget 

medan högersidan av uppslaget avbildar hur tjejerna sitter på golvet och leker med sina 

dockor på ett upp- och nedvänt bord. Väggar, gardiner och golv är rosa. I den konventionella 

berättelsen läser vi hur Kenta går in i dockvrån och packar upp sin ryggsäck, men han får inte 

vara med och leka. 

I texten på uppslag åtta står det att tjejerna leker vidare inne på toan. I den ikoniska 

berättelsen ser läsaren ett grönt badrum med grönt golv, grön dörr, gröna väggar, grönt 

förkläde, gröna handdukar, grön hylla, gröna tandborstmuggar, grönt vatten, grönt 

toalettpapper och en röd potta. Alla barbiekläder ligger på golvet. Agnes docka åker buss på 

en skursvamp. Gittans och Miras dockor gör höga vågor i handfatet. Till höger på uppslaget 

sitter Kenta på toalettstolen med Barbidockan i knät, han stirrar på flickornas lek. 

På uppslag nio och tio fortsätter barbileken i köket och i snickis, där det är mörkt, men Kenta 

får fortfarande inte vara med. Det är först på uppslag elva som Kenta motvilligt inkluderas i 

tjejernas lek. På uppslag 12 förändras leken då pedagogen öppnar dörren till snickis för att 

ställa in en låda med pysseltyger vilket vi läser i den konventionella berättelsen. Kanske bryts 

lekens magi i och med att pedagogen öppnar dörren till snickis och släpper in ljus. I den 

ikoniska berättelsen ser vi till höger hur barnen börjar klä på sig tyger från pyssellådan. 

Barbidockorna ligger på golvet bortglömda.  

På uppslag 13 har denna lek utvecklats och de leker 

vild prinsessdans i lekrummet. I den konventionella 

berättelsen står det att killarna har tröttnat på att leka 

utan Kenta och beger sig in för att hämta honom. I 

den ikoniska berättelsen skildras den vilda 

prinsessdansen på vänstersidan med glada färger och 

glada barn. På högersidan visas pojkarna som verkar 

ha tråkigt. Denna bild är skildrad med dystra färger. 

På uppslag 14 dyker killarna upp varpå Kenta smiter 

på toa. Han skäms antagligen för att han leker 

prinsessdans, men när han kommer tillbaka på 

uppslag 15 dansar killarna också prinsessdans. 

 

Bild g) Leken har utvecklats till 

prinsessdans i ”Kenta och 

barbisarna” 
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Därefter går alla barn, både tjejer och killar, ut på gården och spelar fotboll iklädda 

prinsesskjolar. 

6.3.3 Sammanfattad bild av verksamheten 

Något som överlag har återkommit ständigt i alla bilderböcker om förskola eller dagis är 

bilden av verksamheten. Alla bilderböcker som använts för studien visar någon form av 

verksamhet.  

Den vanligaste formen av verksamhet som syns i materialet är fri lek. I ”Dollans dagis”, ”Fia 

och djuren på dagis” och ”Dummisarna” skildras ingen annan verksamhet än fri lek. Den fria 

leken återkommer även i alla andra bilderböcker i studien men dessa böcker har även med 

delar som visar den styrda verksamheten. 

I ”Kaninen som längtade hem” och ”Kråkes förskola” får läsaren se när de har samling och 

målning utöver den fria leken och i ”Kenta och barbisarna” får läsaren se när de har vila och 

sagoläsning vilket även förekommer i ”Kråkes förskola”. Samling är en vanligt 

förekommande aktivitet som skildras i materialet. I ”Mertil på dagis” handlar nästan hela 

berättelsen om samlingen. Samlingen är också ett viktigt moment i ”Lämnad först, hämtad sist 

men älskad mest”. Här får läsaren även se när de målar och har högläsning. 

7. Slutsatser 

Det är viktigt att man i förskolan tänker på den bild som bilderböcker ger av förskolan vid till 

exempel högläsning. Edwards och Fast påpekar att det är vid högläsningen som barnen lär sig 

hur språket låter och används (Edwards 2008, s. 20ff; Fast 2001, s. 22) vilket därmed har stor 

betydelse i denna studie. I det material som studien vilar på är språket således viktig vid 

högläsning av dessa böcker. 

Ekelund talar om de fördelar som högläsning har i form av att barnen får en känsla för 

sammanhang vilket kan leda till en bättre hantering av svårigheter när de blir äldre (Ekelund 

2007, s. 31ff). Både Fast och Kåreland skriver också om vikten av att barn lär känna sig själva 

och skapar en bild av sig själva med hjälp av barnlitteratur och berättelser (Kåreland 2001, s. 

18; Fast 2001, s. 27). Här menar Fast även att förskolan har en avgörande roll i barns 

identitetsskapande (Fast 2001, s. 27). 
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Det Kåreland nämner om att barns vardag har fått ta större plats i barnlitteraturen under åren 

(Kåreland 2001, s. 113) blir aktuellt i denna studie då den synliggör just barns vardag på 

förskola och dagis. 

I Lpfö 98 står det att barnen ska få vila, omsorg och omvårdnad på förskolan samt möjlighet 

till att utföra aktiviter inomhus och utomhus (Lpfö 98, s. 7ff). 

Detta är relativt väl överensstämmande med verksamhetens beskrivning i de flesta av de 

bilderböcker som använts i studien. Till störst del förekommer styrd verksamhet och fri lek 

inomhus. Dock finns det flera smakprov på fri lek utomhus i till exempel ”Kenta och 

barbisarna”, ”Kråkes förskola” och ”Dummisarna”. Den absolut vanligaste aktiviteten som 

visar styrd verksamhet i de bilderböcker jag har studerat är samling. Samlingen yttrar sig olika 

beroende på vilken bok som analyseras. I ”Mertil på dagis” är samlingen till exempel väl 

beskriven i både text och bild medan samlingen i ”Kråkes förskola” har en mindre utförlig 

beskrivning. Inte alla böcker har en utsagd styrd verksamhet, till exempel ”Dollans dagis” och 

”Dummisarna” har bara fri lek. 

Den fria leken förekommer däremot i alla bilderböcker i denna studie. I vissa böcker handlar 

hela berättelsen om den fria leken medan i andra bilderböcker är leken endast ett relativt litet 

inslag. Det är något som är väl överrensstämmande med Lpfö 98 där det står att leken ska 

prägla hela verksamheten då leken är viktig i barns utveckling och lärande (Lpfö 98, s. 5ff).  

Förskolan överfördes till utbildningssystemet år 1998 och under samma år infördes läroplanen 

för förskolan (Tio år efter förskolereformen 2008, s. 8). Den förskolerapport som gjordes fem 

år efter att läroplanen infördes visade att förskolans status upplevdes som förhöjd (Tio år efter 

förskolereformen 2008, s. 10). 

I de bilderböcker som studerats i denna uppsats kan ett tydligt mönster urskiljas om att 

förskolans status inte är något vanligt förekommande i berättelserna. Av de 8 bilderböcker 

som undersöktes var det tre böcker som överhuvudtaget nämnde något som kunde tolkas ha 

att göra med förskolan status. Den övergripande bilden av förskolans status kan därmed 

utläsas som oviktig för berättelsens funktion. De bilderböcker som faktiskt nämnde förskolans 

status var en negativt inställd, en positivt inställd och en mer svårdefinierad. I ”Dollans dagis” 

benämns förskolan som något så viktigt att självaste kungen har sagt att alla barn ska gå till 

dagis. Detta kan tolkas som ett positivt uttalande att till och med kungen har gjort ett uttalande 
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om just vikten av att gå till förskolan, det kan också tolkas som något negativt att kungen har 

sagt att man ska gå till förskolan. 

I de tre bilderböcker som nämner förskolans status kan en förändrad syn på förskolan 

urskiljas. Om man tittar på dessa tre böcker i den ordning de är utgivna, så kan man se att 

synen på förskolan går från något man kan slippa, till att kungen bestämt att alla ska gå dit 

och slutligen till att förskolan är lika viktig som ett jobb. 

Läroplanen uttrycker att alla som arbetar i förskolan ska hjälpa barnen hantera konflikter 

(Lpfö 98, s. 7) vilket inte sker i varken ”Dollans dagis” eller ”Fia och djuren på dagis”. I 

”Dummisarna” dyker pedagogen upp när konflikten är ett faktum, men gör ingenting för att 

lösa konflikten. 

I läroplanen sägs att förskolan ska ha nära kontakt med föräldern om det enskilda barnet (Lpfö 

98 s. 11). I ”Fia och djuren på dagis” uppstår en konflikt mellan Fia och Sinnela, när Sinnela 

knycker Fias björn. När detta upptäcks är det ingen som tar tag i det och det finns ingen dialog 

mellan föräldern och personalen om konflikten. 

Överlag är den mest anmärkningsvärda bilden av pedagogen den vi möter i ”Mertil på dagis” 

och ”Kaninen som längtade hem” när pedagogens förändrade roll undersöks. I dessa två 

bilderböcker blir det tydligt hur införandet av läroplanen förändrat pedagogens roll. I båda 

böckerna möter vi en ny och en gammal pedagog. Den gamla pedagogen är synlig men 

frånvarande i den meningen att hon inte har en närhet till gruppen. Denna pedagog är 

fostrande och ser till att allt flyter.  

Den gamla pedagogens motsats möter vi i den nya pedagogen. Den nya pedagogen är 

närvarande i allt hon gör, oavsett om det är att möta barnen på morgonen eller ge dem något 

kreativt att göra på samlingen. Den nya pedagogen är glad, snäll och omtänksam. Hennes 

fokus är lärande, snarare än fostran. De vuxna som arbetar i förskolan ses som förebilder, 

vilket påverkar barnen. Därför är de vuxnas förhållningssätt till rättvisa och jämställdhet 

viktigt (Lpfö 98 s.3). Den nya pedagogen kan ses som en förebild då hon är snäll och 

omtänksam mot alla barn. 

Syftet med min uppsats var dels att jämföra förskolan som ideal mot den praktik som skildras 

i bilderböcker om förskolan och hur ett visst antal bilderböckers skildring av förskolan 

stämmer överens med de uppsatta målen för förskoleverksamheten i Lpfö 98. Detta tycker jag 
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att jag har uppfyllt i min analys där jag har ställt mål och riktlinjer i Lpfö 98 mot 

informationen som jag fått ut av bilderböckerna.  

Dessutom ämnade jag titta på om förskolans status hade förändrats efter införandet av 

läroplanen och om det i så fall märks i bilderböckerna. Svaret på den frågeställningen framgår 

i kapitlet ”Förskolans status” under analysdelen, där det blir tydligt att förskolans status inte är 

någon vanligt förekommande aspekt i bilderböcker.  

Jag anser nu att mina frågeställningar fått svar vilket innebär att mitt syfte är uppfyllt. 
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