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Bilden av fröken 

- en diskursanalytisk studie om hur förskollärare skildras i fem 

bilderböcker 

Katarina Klintevall & Jessica Welin 

Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att undersöka hur förskollärare skildras i fem bilderböcker utgivna 2017–2019. 

Metodvalet för studien är diskursanalys. För att kunna besvara syftet har vi använt oss av sex 

analysfrågor, resultatet av dessa har sedan analyserats med diskursanalytiska begrepp. Resultatet för 

våra analyserade bilderböcker är att alla böcker både är skrivna och illustrerade på liknande vis, med 

fokus på barnen och där pedagogerna figurerar som bikaraktärer. De slutsatser vi drar är att vi ser 

gemensamma drag för hur förskolorna och pedagogerna framställs i alla fem böcker, som visar att det 

är en och samma diskurs som råder. De som arbetar på förskolan kallas “fröken”, och om de är 

förskollärare går inte att avgöra. ”Fröken” positioneras till en roll som omhändertagande och 

fostrande, i dessa situationer har “fröken” handlingsutrymme. “Fröken” har lite eller inget fokus alls 

på utbildning och undervisning. Den fostrande delen uttrycks när “fröken” tillrättavisar barnen vilket 

visar på maktrelationen, där de vuxna besitter högre makt än barnen. 

Nyckelord 

Förskollärare, bilderböcker, diskurser, makt, subjektspositioner, förskoledidaktik 
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Förord 

Vi, Kia och Jessica, visste från första början att vi ville göra vårt självständiga arbete med fokus på 

barnlitteratur. Att det blev just förskollärarens roll i bilderböcker och det faktum att vi råkade stöta på 

ett par böcker i genren under en och samma period var slumpen. När vi upptäckte vilken uppsjö av 

bilderböcker med berättelser som utspelar sig på förskolan blev vi säkra på vår sak. Trots avsaknaden 

av tidigare forskning inom ämnet och att vi blev tvungna att bege oss ut på oupptäckt mark, ville vi ta 

oss an utmaningen.  

Tack till våra sambos som outtröttligt hejat på oss under arbetets gång. Tack till mamma, pappa och 

bror Klintevall och mormor Welin som har hjälpt till med korrekturläsning. Det största av tack till vår 

handledare Tilda Maria Forselius för hennes guidning, goda råd och idéer.  

Kia & Jessica 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under skrivprocessen har vi nästan uteslutande suttit tillsammans. Det har varit till stor fördel då vi 

har kunnat diskutera material, idéer och innehåll löpande. Vi har båda bidragit till alla delar av arbetet 

och anser att arbetsfördelningen har varit likvärdig. 
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Inledning 

“Fröken lyssnar. 

Fröken hör allting. 

Fröken säger till Liten: 

Du är liten. 

Du är fin [...] 

Fröken kramar liten. Fröken ska hjälpa liten nu.” (Wirsén 20141)  

 

Det började här, med lilla Liten, som finner tröst och trygghet hos Fröken. I Liten, en av Stina Wirséns 

populära bilderböcker, som vi så ofta möter på förskolan. Vi började fundera på vilken bild av 

förskollärare vi kan möta i bilderböckerna runt omkring oss. Detta ledde oss vidare till ytterligare en 

populär bok, av Maria Nilsson Thore (2016), om vännerna på förskolan Ärtan, där vi i Alla tre inne på 

förskolan Ärtan såg förskolepersonalen vid endast ett uppslag, vid mellanmålet med varsin kopp kaffe 

framför sig. De här två böckerna väckte vårt intresse och gav upphov till idén för vårt självständiga 

arbete. 

   När vi själva har varit ute och arbetat eller praktiserat i förskolan är bilderboken något vi dagligen 

använder oss av. Vi högläser, tittar på och pratar om bilderna, använder boken som verktyg för att 

prata om viktiga och ibland svåra frågor, som vänskap och döden. Ofta är högläsning ett stående inslag 

vid vilan och för mer rofyllda stunder. Vi tycker att barnboken som fenomen är spännande och 

Simonsson menar att den är en stor del av barns kultur och lättillgängliga i både förskola och hem 

(Simonsson 2004, s. 49). 

   Pihlgren understryker barnbokens betydelse i förskolans verksamhet, där högläsning främjar barns 

språkutveckling. Under högläsningen kan barnen relatera berättelserna till egna erfarenheter, där det 

för de yngsta barnen är extra viktigt med samspelet mellan text och bild, och nya tankar kan väckas 

(Pihlgren 2017, ss. 1, 7). Dessutom får barnboken en centralare plats i den nya läroplanen för 

förskolan, Lpfö 18, som träder i kraft 1 juli 2019; “Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de 

får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och 

andra texter” (Lpfö 2018, s. 8). 

 

Ytterligare något vi tycker är spännande, men kanske inte kan besvara i detta arbete, är frågan om 

vilken verklighet barnböcker skildrar, och huruvida författarna har ett ansvar att ge en riktig bild av 

hur praktiken ser ut på förskolan. En fråga som enligt Kärrholm länge varit aktuell, där diskussionen 

handlar om huruvida barn bör skyddas från världens orättvisor och problem i böcker, eller tvärtom ha 

all rätt att läsa om det (Kärrholm 2012, s. 103).  

 

                                                   
1 Ingen av de bilderböcker vi citerar är paginerade, vi kan därför inte ange sidnummer. 
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Vi vill i detta självständiga arbete undersöka hur förskollärare framställs i bilderböcker, dels för att 

bilderboken är en viktig del i förskolan och barns liv, dels för att det kan säga någonting om hur 

förskollärarens roll uppfattas. Vi har inte kunnat finna någon tidigare forskning om detta specifika 

ämne och därför kommer detta arbete att kunna verka som ett betydelsefullt komplement till den 

nuvarande forskningsbilden.  

Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som vi finner relevant för vår studie, där bland analyser av 

barnlitteratur, bilderboksforskning och hur barnlitteraturen används på förskolan. 

 

Bilderboken idag 

Druker (2018, ss. 1, 2) vill i sin studie undersöka var forskningen om bilderböcker ligger idag. Hon 

har genom en litteraturstudie kommit fram till att den är och har varit varierande. Hon beskriver olika 

angreppssätt som forskaren kan välja att vinkla sin forskning på. Det kan vara allt från hur läsningen 

påverkar barnets litterära kapital till att förstå bildens relation till texten i barnböcker. Vad Druker 

konstaterar är att bilderboksforskningen är ett eget forskningsområde inom vilket det finns en mängd 

olika vägar att gå. Det finns exempelvis forskning som relaterar till bilderboken som ett betydelsefullt 

verktyg. Bilderboksforskningen har kommit att skifta beträffande frågeställningar och perspektiv i och 

med den snabba digitala utvecklingen som har ägt rum från 80-talet och fram till idag, skriver Druker 

(2018, ss. 9, 10).  

      

Samhällsskildrande barnböcker 

Under 70-talet skedde en förändring i barnlitteraturen, då efterfrågan av realism blev stor och den 

därför kom att bli en betydande genre för detta årtionde och framtiden, menar Widhe (2018) i sin 

studie av nordiska barnböcker utgivna runt 1968. Samhälleliga förändringar och politiska frågor 

började skildras i både bilderböcker och kapitelböcker (Widhe 2018, ss. 2, 3). Kvinnans förändrade 

roll i samhället, där hemmafruidealet skiftade till ett yrkesverksamt liv, förändrade även barnens 

tillvaro (Kärrholm 2011, s. 180). Barnen behövde i och med detta börja på förskolan, vars betydelse 

ökade, och barnböcker om tillvaron på förskolan gavs ut. Författaren Kerstin Thorvall menade att det 

behövdes nya ideal för barn kring familjemönster och könsroller och skrev därför egna vardagsnära 

barnböcker på 70-talet, vilket Kärrholm (2011, s. 178) skriver fram i sin litteraturstudie. Det började 

med vad som kallades rapportlitteratur för barn, informativa berättelser om att gå på daghem. Detta 

följdes av ännu fler böcker om just förskolevistelse, men denna gång i genren skönlitteratur för barn, 

som även de kan tolkas som en rapportering av verkligheten (Kärrholm 2011, ss. 181, 182.).  

 

Sveriges politiska klimat skildras bland annat i Katarina Taikons barnböcker, som kom ut på 70-talet, 

vilka Widhe (2018) har analyserat. I denna studie skriver han om Taikons politiska påverkan och roll 

som opinionsbildare. Taikons böcker om Katitzi, en romsk flicka, lyfter frågor om jämlikhet, synen på 

minoritetsgrupper och hur människor förhåller sig till dessa grupper. Böckerna speglar romernas 
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utsatta situation och kom att påverka både vuxnas och barns värderingar om utsatthet och 

diskriminering (Widhe 2018, s. 6). Frågan om mänskliga rättigheter och framför allt barns rättigheter 

blev ett aktuellt ämne i barnböcker under den här tidsperioden, vilket i sin tur medförde att barnet nu 

började ses som subjekt (Widhe 2018, ss. 3, 4). Taikons mindre kända bok Niki är en historia som 

utspelar sig under andra världskriget och handlar om ett kompisgäng på tre pojkar med olika 

bakgrunder. Pojkarna vill bekämpa orättvisor som de vuxna utsätter barnen för, vilket Widhe menar är 

ett uttryck för Taikons politiska engagemang och revolutionära tankar om hur samhällsförändringar 

kan gå till (Widhe 2018, s. 13). Taikons barnböcker gav politisk effekt då vänstern tog sig an frågor 

rörande minoritetsgrupper (Widhe 2018, s. 7). Tack vare Taikon fick barn sina röster hörda, och 

genom att spegla det samtida politiska klimatet kunde hon även påverka det genom sina barnböcker.  

 

Gunilla Woldes bilderböcker från 70-talet om Emma är ett exempel på verklighetsskildrande böcker, 

vilka Odenbring gjort en samhällskritisk litteraturstudie av. Där analyserar hon förskolan som 

utbildningsinstitution och den jämställda familjen ur ett genusperspektiv (Odenbring 2014, s. 2). I de 

Emmaböcker som utspelar sig på förskolan är en av huvudkaraktärerna den manlige förskolläraren 

Olle, vilket Odenbring menar speglar den insats som gjordes för att kvotera in manlig personal på 

förskolan på 70-talet. Det kan tolkas som ett försök att utmana typiska könsroller, men till följd av 

detta osynliggörs den kvinnliga förskolepersonalen (Odenbring 2014, s. 7). I boken Emmas dagis är 

det förskolan som institution som skildras, där rutinsituationer och aktiviteter kan kännas igen från 

dagens praktik (Odenbring 2014, s. 9). Den generella bilden Emmaböckerna ger är hur 70-talets stora 

samhällsförändringar och nya ideal framskrivs i berättelserna. Där den jämställda familjen och 

föräldraskapet skildras genom att låta båda föräldrarna vara närvarande på exempelvis hämtningar på 

förskolan, och att Emma och hennes lillebror börjar på förskolan då både mamma och pappa ska börja 

förvärvsarbeta igen efter föräldraledigheten (Odenbring 2014, ss. 6, 10). Efter sin närläsning menar 

Odenbring att de strukturer och normativa representationer av klass och hudfärg böckerna producerar 

bör diskuteras och problematiseras (Odenbring 2014, s. 12). 

 

I förskolan 

Simonsson (2004, s. 17) har gjort en studie om hur bilderboken fungerar som ett verktyg i förskolan. 

För att ta reda på detta har Simonsson (2004, ss. 75, 76) använt sig av observationer, där det också 

funnits en videokamera som hjälpt till att filma de olika aktiviteterna hon observerat. Utöver 

observationer har Simonsson gjort fokusgruppsintervjuer, som också har filmats. Hon har även fått 

information om vilka böcker som lånats från bibliotek. Bilderböcker används inte enbart vid 

högläsningstillfällen på förskolan, utan barn använder sig av bilderböcker som de dessutom har som 

sina favoritböcker och då får ett extra värde hos barnen i andra aktiviteter utöver högläsningen. Detta 

gör att böckerna också får ett annat slags “liv”, då det blir en mer betydelsefull artefakt, som hjälper 

barn i leken som ett exempel. I och med att det inte finns endast en tolkning av bilder i bilderböckerna, 

gör sig barn en egen tolkning av de bilder som finns i boken i fråga. Genom bilderböcker får barn 

erfarenheter, och genom böcker bildar de sig en förståelse och mening. Böckerna ger barnen 

inspiration till lekar, samtal och relationer, skriver Simonsson i sin studie (2004, ss. 208, 209). 

Simonsson (2004, s. 114) skriver fram att bilderböcker kan frambringa en didaktisk funktion, det vill 

säga att den aktuella bilderboken kan ha ett syfte att lära ut något som ligger bakom bokens idé. 
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Barnböcker ur ett maktperspektiv 

Koskimies-Hellman (2008, s. 32) vill lyfta maktpositionerna i två bilderböcker med hjälp av 

karnevalteorin. Koskimies- Hellman (2008, s. 33) beskriver karnevalteorin som att gå från barndom 

till att få känna smaken av mognad, för att sedan återvända till barndom. För att göra denna studie har 

Koskimies-Hellman gjort en litteraturstudie av böckerna Genom den röda dörren, eller Sagan om den 

lilla flickan, Gråtkungen och Lejonpojken av Inger Edelfeldt och Slottet i stenen av Tarja Lapintie. I 

båda böckerna är maktpositioner centrala när det gäller barn-vuxenrelationer. De vuxna karaktärerna 

står för makten och hotar barnen med bestraffning om de inte lyder. I båda böckerna kommer barnen 

till en fantasivärld. I Sagan om den lilla flickan, Gråtkungen och Lejonpojken hamnar en flicka på ett 

tomt tivoli, där hon inte kommer att trivas. I Slottet i stenen blir en flicka förflyttad till ett slott 

(Koskimies-Hellman 2008, ss. 33, 34). Flickorna i böckerna blir inbjudna till att agera och få mer makt 

genom att få en högre position (Koskimies-Hellman 2008, s. 39). Koskimies-Hellman (2008, s. 38) 

menar att bilderna är ett betydelsefullt komplement till texten, då de skapar ytterligare en dimension 

till bokens syfte och innehåll, där bilderna kan öka barns inspiration och utveckla deras fantasi.  

 

Österlund (2008, s. 4) vill i sin studie undersöka genus och makt genom att analysera bilderböcker 

skrivna av Carin och Stina Wirsén. Foucault (i Österlund 2008, s. 4) förklarar att makt har med själva 

relationen mellan människor att göra och inte själva personen i sig. I den ena boken Små flickor och 

stora kan vi se och läsa hur mamman, som även kallas för flicka, har en mer finstilt text till bilderna, 

samt att barnet har en slarvigare skrivstil i bokens text, detta för att kunna markera vem som talar.  

Makt skildras ofta i bilderböcker, speciellt i relationen mellan vuxen - barn, och denna bilderbok är 

inte ett undantag. Österlund (2008, s. 10) poängterar att I Små flickor och stora väljer författaren att 

illustrera den vuxna ur ett barnperspektiv, det vill säga antingen genom att endast visa armar, eller bara 

benen, vilket Österlund menar kan visa på mammans brist på engagemang. Österlund (2008, s. 10) 

skriver att ett barnperspektiv är när vuxna utgår ifrån barns förståelser och kunskap. Mammans 

intentioner i boken är att göra sin dotter mer flickaktig, genom klädval och hur hon ska bete sig, 

medan dottern skarpt och tydligt visar att hon inte går med på detta. Ett exempel är att flickan gett sina 

blommiga kläder till Karlssons, som endast har pojkar i familjen (Österlund 2008, ss. 9, 10). 

Maktkamper är inte enbart i relationen mellan vuxen och barn. Även maktkampen mellan flickor kan 

stå i fokus, vilket den gör i Leka tre, den andra boken som Österlund har undersökt i sin studie.  

Författaren ställer sig på barnens sida, då hon vill visa att de minsta visst kan göra sig hörda 

(Österlund 2008, s. 15). 

 

I en Australiensk studie är Dockett och Perrys (2010, s. 34) syfte att visa olika sidor av en lärare i 

barnböcker, men de försöker också lyfta hur barn uppfattar lärare kontra hur en lärare faktiskt avbildas 

i barnböcker. Ofta tycker sig barn ha en uppfattning av vad en lärare är och hur de agerar i sin 

yrkesroll. Barn har enligt denna studie oftast en uppfattning av läraren som sträng och arg, men med 

hjälp av dessa böcker som barnen får läsa, lyckas denna uppfattning ändra riktning, då barnen får en 

uppfattning om att lärare är omhändertagande personer som vill skapa trygghet hos barnen. Som 

verktyg för att kunna göra denna studie har Dockett och Perry (2010, s. 35) analyserat barnböcker där 

berättelserna utspelar sig på skolan, under skolstarten för de yngre barnen. Böckerna som analyserats 

sträcker sig från 1967–2007 och kommer från världens alla hörn. Dockett och Perry (2010, s. 34) 

lyfter fram värdet av lärare som är trygga och tänker på barnet i första hand och därigenom kommer att 

ge barnen en trygg plats att vara på och känna sig värdefulla. I böckerna som analyserats visas makten 

som lärarna har när de uttrycker hur viktigt det är att följa regler, och “du får inte det”. Lärarna i 
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böckerna visar sig vara engagerade i barnens lärsituationer. Majoriteten av böckerna som analyserats 

skildrar lärarna som omtänksamma och som försökte få barnen att känna sig trygga. I det stora hela är 

bilden av lärare en varm och omtänksam person som bryr sig om barnens välmående och utveckling. 

Detta skiljer sig från den bild barnen hade i starten av studien, där bilden av lärare var negativ 

(Dockett & Perry 2010, s. 39). I resultatet blir det tydligt att barnen genom böckerna får en annan 

upplevelse av hur lärare kan vara.  

 

Syfte och frågeställning  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare skildras i fem bilderböcker utgivna mellan 

2017–2019 med diskursanalys som metod och teoretisk utgångspunkt.  

Frågeställning: 

● Hur skildras förskollärare i fem nyutgivna bilderböcker?  

 

Teoretiskt perspektiv  

Vi har använt diskursanalys som teoretiskt perspektiv i vår studie, då vi vill få fatt i hur förskollärare 

framställs i fem bilderböcker som är utgivna 2017–2019. Vad är det som synliggörs om förskollärare 

och vad synliggörs inte? (jfr. Bolander & Fejes 2015, s. 90). Vi kommer att analysera dessa böcker 

genom att tillämpa sex analysfrågor för att komma åt en helhet. Detta poängterar Bergström och 

Boréus (2018, s. 24) som viktigt i en diskursanalys, just för att få syn på de olika faktorerna och för att 

sedan kunna förstå helheten. Vi har gjort en tolkning i vår diskursanalys, vilket kan vara en 

svåröverskådlig bearbetning. Gadamer (i Bergström & Boréus 2018, s. 32) betonar att våra 

erfarenheter och förförståelse påverkar vår tolkning. Boréus och Seiler Brylla (2018, s. 321) menar att 

det spelar roll för vilken världsbild vi får, när vi kategoriserar människor. Att göra en diskursanalys 

kan få oss att förstå så mycket mer i språket än själva forskningsområdet (Bergström & Boréus 2018, 

s. 38). Fairclough (i Boréus 2015, s. 179) menar att det vi läser påverkar andra handlingar vi 

människor gör sinsemellan, det visar alltså hur vi tolkar samhället.  

 

Nedan presenteras fem olika begrepp som vi kommer att använda oss av när vi analyserar de fem 

bilderböckerna.  
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Diskurser 

Diskursbegreppet är relevant för vår analys då vi är intresserade av vilka diskurser och föreställningar 

som går att finna om förskollärare och förskolan, då det går att applicera för att få en helhetsbild på 

vårt forskningsområde. Bergström och Boréus (2018, s. 23) beskriver diskursbegreppet som de 

handlingar som görs av människor och i samråd med andra människor. Det kan handla om allt från 

vardagsrutiner till regler i samhället. Det dominerande sättet vi ser på, talar om och förstår världen, 

förklarar Winther Jørgensen och Philips (2000, s. 7), det vill säga hur en viss kontext styrs av gängse 

regler och normer. Diskurser visar på maktordningar och normativa föreställningar. Fairclough (i 

Boréus & Seiler Brylla 2018, s. 309) skriver om varför diskurser är betydelsefulla att analysera. För 

det första har de en beskrivande funktion på hur det görs föreställningar om hur något är och hur något 

bör vara. För det andra får en veta hur människor förhåller sig till varandra, vilket kallas för relationell 

funktion. Och för det tredje skapas olika identiteter i diskurser. Bergström och Ekström (2018, s. 256) 

lyfter att det är intressant för en som gör en diskursanalys att se hur identiteter bildas och framställs.  

   Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv förstår vi världen genom språket, där historiska och 

kulturella förändringar påverkar människans syn på världen och därmed språket samt diskurser (2000, 

ss. 11, 15). Winther Jørgensen och Philips (2000, s. 68) skriver att sociala praktiker och sociala 

strukturer påverkar diskursen och vice versa, strukturer formas och omformas av diskurser. Winther 

Jørgensen och Philips (2000, s. 75) fortsätter att förklara att texter som bygger på diskurser tolkas av 

mottagaren utifrån hens egna erfarenheter, och i samtal med andra byggs diskursen på och förs vidare. 

Texter som bygger på redan befintliga diskurser kan antingen reproducera diskurser, eller genom att 

tillföra nya element förändra den (Winther Jørgensen & Philips 2000, s.13). 

    Vi har ett visst intresse av att titta närmare på språket och ordval i bilderböckerna, främst för 

benämningar av förskollärare. Vi har då tagit inspiration från Faircloughs kritiska diskursanalys, som 

fokuserar just på syntax och val av ord (Boréus 2018, s. 180). Detta ger en inverkan på hur människor 

upplever ett visst fenomen, vilket Boréus och Seiler Brylla (2018, s. 320) betonar vikten av. Bolander 

och Fejes (2015 ss. 91, 92) menar att det inte finns något specifikt samband mellan “tecknet” och det 

“betecknade”. Detta kan liknas vid att det saknas klara beskrivningar av specifika ord, då de ständigt 

är i förändring. Boréus och Seiler Brylla (2018, s. 320) skriver att ord är centralt i språket, det vill säga 

i vilket sammanhang ordet används och vilka ord som används för att förstå helheten, där ordval är 

betydelsefullt för att skapa en tyngd, för att förstå texten.  

 

Makt 

Vi kommer att använda maktbegreppet då vi vill se hur makt framträder och verkar i våra valda 

bilderböcker och se vilka personer i böckerna som besitter makt. Foucault (I Winther Jørgensen & 

Philips 2000, s. 20) beskriver att makten skapar diskurser. Vidare skapar makt en “rambild” för hur 

olika diskurser kan förstås och hur individen ska förhålla sig till den. Foucault förklarar vidare att 

kunskap och makt går hand i hand. Foucault (I Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 20) menar också 

att maktförhållandet kan skifta beroende på den aktuella diskursen. Bergström och Boréus (2018, s. 

18) beskriver olika dimensioner av makt, där den första dimensionen handlar om att få en person att 

göra något som personen i fråga inte skulle göra annars. En annan dimension handlar om att få någon 

till att utöva något som denne egentligen inte har något intresse i. Bergström och Boréus (2018, s. 18) 

fortsätter att förklara att bilder kan vara ett kraftfullt medium när det kommer till att påverka 

människan. Det är viktigt att undersöka vilka slags maktverktyg som tillämpas. Kan det vara genom 

språket, eller används artefakter för att utöva makt? Nikolajeva (2000, s. 141) skriver att bilder också 
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har en förmåga att kunna visa vilken position personen har i boken, när det kommer till exempelvis 

makt. Det kan till exempel handla om storlek och placering i rummet. Det kan handla om att en person 

som är illustrerad större än alla andra, har mer makt. Nikolajeva (2000, ss. 65, 66) skriver att bokens 

titel också har makt, det vill säga att bokens titel kan utgöra och berätta bokens “helhet”. Detta kan 

vara en utav anledningarna till att exempelvis föräldrar väljer ut en specifik bok till ett barn, eller 

väljer bort boken på grund av dess titel. Om bokens titel fångar läsarens uppmärksamhet direkt kan det 

vara en stor anledning till att boken köps. Titeln kan alltså utgöra den “röda tråden” för bokens 

handling och berättelse. 

 

Subjektspositioner  

Vi kommer att använda subjektspositionering för att kunna beskriva förskollärare utifrån hur de 

beskrivs, vad de har för drag, men också hur de agerar och hur aktiva de är. Deras handlingsutrymme 

är även beroende av vilka relationer de har till andra personer i bilderböckerna. Det är frågor om detta 

som kan ställas när en vill få fram subjektspositioner (Boréus 2015, s. 185, Boréus 2018, s. 165). 

Bergström & Ekström (2018, s. 264) beskriver att en och samma person kan ha flera olika positioner 

det vill säga “mamma”, “kvinna”, “läkare” och så vidare. Det är via dessa olika subjektspositioner, 

samt relationer till andra människor som deras handlingar antingen kan bli ett hinder eller bli möjliga 

att utföra (Boréus 2018, s. 165). Winther Jørgensen & Philips (2000, s. 48) skriver att genom de olika 

diskurser som finns blir en placerad i en bestämd position. I vissa positioner finns en bestämdhet i hur 

en ska vara, då det finns olika föreställningar om hur en viss person ska bete sig i sin position.  

 

Representation  

Vi kommer att använda oss av representation för att se vilken roll som förskollärare har i böckernas 

berättelser. Winther Jørgensen och Philips (2000, ss. 52, 53) beskriver representation som att en 

person får representera en hel kategori av människor. Winhter Jørgensen & Philips (2000, s. 67) 

klargör att bilden ska förstås som en enskild sfär, det vill säga att framhäva bildens kvaliteter. Dock är 

också relationen mellan språket och bilden av viktig. Det krävs särskilda tillvägagångssätt för att 

framgångsrikt kunna analysera det visuella och förstå dess innebörd. Nikolajeva (2000, s. 139) redogör 

för vad en beskrivning av en person innebär och hur den kan skrivas fram i bilderboken. Det kan 

handla om personens utseende, hur personen förflyttar sig, och vilka kläder personen bär i boken, det 

vill säga det ytliga. Hon tittar även på den psykologiska beskrivningen av en person, vilket i detta fall 

betyder vilka personlighetsdrag personen har. Personen kan kännetecknas utifrån vilka situationer 

denne befinner sig i. Utifrån en persons uppträdanden ges läsaren en lite problematisk uppgift. Som 

läsare måste en lägga ihop all information som finns om en person i boken, vi kan också göra en 

tolkning av det vi känner till, samt andra företeelser som vi kan ha stött på i andra texter, eller från 

andra sociala praktiker. Nikolajeva (2000, ss. 140, 141) skriver att med hjälp av ord kan bilder 

förstärkas. Dock kan bilder och ord motsäga varandra. Genom att bikaraktärer visas i bild i 

bilderböcker kan vi förstå en bild av relationen mellan huvudpersonen och bikaraktärer. Det kan även 

vara tvärtom, att personen benämns i text men inte syns på bild. Det kan bero på att författaren vill att 

läsaren ska göra sig en egen bild av personen i fråga. Detta knep kallas för visuell paralips. I text är det 

lättast att få fram personens egenskaper, och i bild är det lättast att få fram det yttre.   
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Situation    

Vi har använt oss av begreppet situation som vi hämtat från Nikolajeva (2000), då det kan hjälpa oss 

att se i vilka situationer förskollärarna figurerar. Nikolajeva (2000, s. 139) förklarar att läsaren kan 

identifiera personer genom de situationer personerna befinner sig i. Nikolajeva (2000, ss. 117, 118) 

skriver hur en kan förstå miljön i en bilderbok. Miljön vid en viss handling kan vara omöjlig att 

undvara, det vill säga att en särskild handling “endast” kan inträffa på en specifik plats. Detta kallas 

för att den är integrerad. Sedan har vi bakgrundsmiljöer, där miljön inte har någon direkt betydelse för 

handlingen, dock kan små detaljer hjälpa till att kunna förstå vilken årstid det är exempelvis. Miljön 

hjälper oss också att kunna förstå vilken slags genre boken tillhör. Bilderbokens miljö kan också 

utstråla minnen och erfarenheter från något. Miljön kan medföra olika skepnader för en och samma 

person.  

Metod 

Val av metod 

För vår analys av bilderböcker har vi använt oss av kvalitativ metod, då studien syftar till att djupdyka 

i en specifik samhällsfråga, till skillnad från kvantitativ forskning där en större mängd data resulterar i 

statistik (Ahrne & Svensson 2018, s. 9, 10).  

   Som ovan nämnts kommer vi undersöka hur förskollärare skildras i modern barnlitteratur genom att 

analysera bilderböcker där berättelsen utspelar sig på förskolan. Boréus (2015, ss. 157, 158) skriver att 

genom diskursanalys både förstår och får vi föreställningar om samhället genom att analysera texter. 

Det krävs även att vi analyserar fler texter, då vi får en bättre bild och helhetsuppfattning av fenomenet 

i fråga. Diskursanalys som metod svarar bäst på vårt syfte, då den skildrar samtida sociala praktiker 

och i vårt fall kan det hjälpa oss att svara på hur förskollärare uppfattas idag genom en 

diskursanalytisk studie av barnlitteratur. Om vi istället använt intervju eller observation som metod 

hade vi behövt ställa helt andra frågor, och syftet skulle bli annorlunda. Vi är inte ute efter någon 

annans perspektiv, som intervjuer hade kunnat svara på (jfr. Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34) 

och vi är heller inte ute efter att förstå människors handlingar och agerande i verksamheten. Detta hade 

vi kunnat få svar på om vi hade genomfört observationer eller intervjuer och vi skulle då ha kunnat 

undersöka och svarat på hur barnlitteratur används på förskolan, eller vilken barnlitteratur som finns 

på förskolan (jfr. Roos 2014, s. 47). I linje med diskursanalytisk metod har vi svarat på analysfrågor 

som vi använt som analysverktyg. Vilka dessa analysfrågor är kommer att presenteras senare i detta 

avsnitt.  

Urval och avgränsningar 

Undersökningsmaterial 

För det praktiska insamlandet av empirin använde vi oss av Stockholms biblioteks hemsida 

bibliotek.stockholm.se. Vi skrev ordet “förskola” i sökrutan och valde kategorin “för barn och unga”. 

Vi sorterade sökresultatet på år - fallande, så de senast utgivna titlarna hamnade först. För extra 
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tydlighet valdes de böcker som hade ordet förskola med i titel. Vi valde titlar skrivna av svenska 

författare då syftet med studien avser den svenska förskolan. Vi tog endast en bok av varje författare, 

annars hade större delen av urvalet kunnat bestå av en och samma bokserie. De fem titlar som enligt 

dessa kriterier valdes ut är följande: 

● Alla tre på utflykt med förskolan Ärtan – Text och illustrationer av Maria Nilsson Thore (april 

2019)  

● Ajja och Bajja på förskolan – text av Elvira Ashby, illustrationer av Karin Holmström (augusti 

2018) 

● Boken om att gå på förskolan - text av Josefine Sundström, illustrationer av Mervi Lindman 

(juli 2018)  

● Rysliga Förskolan - Text och illustrationer av Lina Neidestam (augusti 2018) 

● Lo på förskolan - Text och illustrationer av Maria Källström (augusti 2017)  

 

Alla böcker är riktade till barn i förskoleåldern. Fyra av böckerna är skrivna för den yngsta publiken 

cirka 1–3 år enligt internetbokhandeln Bokus, bokus.com. Rysliga förskolan är tänkt till lite äldre barn, 

3–6 år gamla. 

   Ett problem vi stötte på efter urvalet var att endast ett par att titlarna fanns att tillgå på biblioteket då 

de flesta var utlånade. Boken Alla tre på utflykt med förskolan Ärtan var vid urvalsprocessen ännu inte 

utgiven. Vi mejlade förlaget Bonnier och fick Alla tre på utflykt med förskolan Ärtan och Boken om att 

gå på förskolan hemskickade till oss. Resterande böcker lånade vi på biblioteket. Alla fem titlar finns 

även tillgängliga på internetbokhandlar och i fysiska bokhandlar, vilket gör materialet extra aktuellt 

tack vare dess tillgänglighet. 

   Böckerna valdes ut genom ovan nämnda kriterier och lästes inte före urvalsprocessen, därmed kan 

valet ses som slumpartat. Läsningen påbörjades först vid arbetets analysdel, då hade vi redan 

formulerat analysfrågor utifrån vårt syfte och vi kunde direkt börja närläsa de fem böckerna. 

      

Här presenteras en kort sammanfattning av de fem böcker vi har valt att analysera. 

 

Alla tre på utflykt med förskolan Ärtan – text och illustrationer av Maria Nilsson Thore (2019)  

På bokens första uppslag berättas det att förskolan Ärtan ska på utflykt. Huvudpersonerna Valle, Idde 

och Ester hjälper till med att packa väskan med allt från mackor till plåster, sådant som är behövligt på 

en utflykt. Under promenaden möter barnen och pedagogerna hundar, hårspännen och pantburkar. När 

de kommer fram till slutdestinationen som är skogen, är det några barn som tittar på insekter och andra 

leker kurragömma. Sedan äter de matsäcken som de packade med. Efter att de har ätit beger de sig 

tillbaka till förskolan Ärtan.   

 

Ajja och Bajja på förskolan – text av Elvira Ashby, illustrationer av Karin Holmström (2018) 

Boken handlar om Ajja och Ajjas kompis Bajja som är en ko. Dagen startar och de är ute på förskolans 

gård. Sedan är det dags för samling, lunch, lek och självklart bus. Berättelsen avslutas med att Ajjas 

pappa kommer och hämtar Ajja & Bajja. Efter berättelsens slut finns det två uppslag med TAKK2, där 

vi får veta hur vi kan teckna olika uttryck och tecknet för pedagog till exempel.  

      

 

                                                   
2 Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 
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Boken om att gå på förskolan - text av Josefine Sundström, illustrationer av Mervi Lindman 

(2018)  

Boken handlar om Dam-Dam som ska till förskolan. Väl framme på förskolan får vi följa med Dam-

Dam under en hel dag fram till att pappa kommer och hämtar. På förskolan får vi möta Dam-Dams 

kompisar och pedagoger, vara med på samling, aktiviteter, lunch och andra rutiner, se hur Dam-Dam 

blir ledsen när hen och Koko bråkar om en spade, och allt annat som kan tänkas ske under en dag på 

förskolan. 

 

Rysliga Förskolan - text och illustrationer av Lina Neidestam (2018) 

Vi får följa syskonen Milo och Jolly en morgon på förskolan. Jakten på att hitta pedagogen Ayla för 

med sig ett äventyr, genom förskolans mörka rum som barnen tycker är läskiga. De hör otäcka ljud 

och ser otäcka troll och sjöodjur, och vad är det för monster som låter “HACK HACK HACK”? 

 

Lo på förskolan - text och illustrationer av Maria Källström (2017)  

Det blir en jobbig morgon för Lo när hen blir lämnad på förskolan av sin pappa, men “fröken” Sabina 

tröstar och tar hand om Lo när hen är ledsen. Sedan är det glömt, och barnen går in från gården där det 

bjuds på frukt och bus. Efter lunch och lek är det dags för vilostund. Senare under dagen kommer Los 

mamma för att hämta hen.  

    

Genomförande och analysmetod 

Vi satt tillsammans och kom på relevanta analysfrågor, som skulle kunna hjälpa oss att komma fram 

till ett resultat, för att i slutändan kunna besvara vårt syfte och frågeställning. Sedan satt vi med alla 

analysfrågor, våra valda bilderböcker och ett kollegieblock framför oss. Vi skrev upp frågorna en och 

en på pappret och gick sedan igenom en bok i taget noggrant, och skrev upp svaret för varje bok. 

Exempelvis frågan “hur benämns de vuxna?” skrev vi först upp, sedan tog vi en bilderbok och skrev 

upp titeln. Vi läste sedan igenom hela boken och när vi mötte en benämning på en pedagog skrev vi 

ner svaret vid titeln, för att sedan gå till nästa bok och göra om samma procedur tills alla fem böcker 

var lästa. Vi använde oss av samma systematik och läste böckerna med samma noggrannhet för alla 

analysfrågor. På så vis fick vi en bra och tydlig översikt över både analysfrågorna och svaren på dem. 

Efter att ha besvarat dem fortsatte vi med analysdelen och analyserade svaren med hjälp av 

diskursanalytiska begrepp.  

   Under denna process märkte vi att några frågor behövde omformuleras för att komma närmare vårt 

syfte, och vi kunde komprimera ihop ett par frågor till en ny.   

 

Vi har använt oss av sex olika analysfrågor som hjälp, där frågorna har varit passande och relevanta 

och knyter an till vårt forskningsområde (jfr. Bergström & Ekström 2018, s. 273). Genom att använda 

ett flertal frågor har de olika svaren tillsammans kunnat ge en helhetsbild, alltså svar på vårt syfte. 

Detta är i linje med vad Boréus (2015, ss. 157, 158; Bergström och Boréus 2018, s. 24) skriver att det 

krävs ett flertal delar för att kunna förstå helheten och därför har vi också valt att analysera fem 

böcker, i samma genre, som utspelar sig på förskolan.  

 

Här presenteras de analysfrågor som vi har utgått ifrån i analysen av de fem bilderböckerna. 

● I vilka situationer syns förskollärarna? 
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● När beskrivs och/eller syns förskollärarna som aktivt handlande?  

● Vad kan sägas om förskollärarnas handlingar? 

● Hur benämns förskollärarna? 

● Hur många gånger syns förskollärarna? 

● Hur är förskollärarna illustrerade i bild?  

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer ska all forskning föregås av etiska överväganden 

och de har formulerat ett antal regler som vi behöver ta i beaktande för vår studie (Vetenskapsrådet 

2017, s. 8). Vi ska kunna motivera våra val av metod och teori, vilka är av stor vikt för studiens 

resultat. Analysarbetet ska genomföras med systematik och öppenhet och transparens är av stor vikt 

under hela arbetets gång (Vetenskapsrådet ss. 25, 26). En av de generella etiska reglerna innebär att all 

forskning ska vara sanningsenlig (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). Vi som forskare har makten över vår 

studie och det resultat vi kommer fram till. En del av etiken innebär att vi ska vara objektiva, ärliga 

och inte vända och vrida på våra resonemang så det passar resultatet bättre. Bedömningen av andras 

forskning ska vara rättvis, även vår bedömning av bilderbokförfattarnas böcker ska vara rättvis. Det 

finns inget i vårt undersökningsmaterial som kan anses som känslig information och behöver skyddas 

eller avidentifieras. Tvärtom bör vi i linje med forskningsetiken vara transparenta med vårt val av 

böcker och vilka författarna är (Vetenskapsrådet 2017, s. 16). För att det inte ska bli något 

missförstånd har vi definierat begrepp och ord för hur vi använder dem (Vetenskapsrådet 2017, s. 20). 

Forskningsetiken rör även samarbetet med medforskaren, där det bör klargöras vilka förväntningar 

som vi har på varandra, och tydlighet kring arbetsfördelning för vem som ska skriva vad 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 44). Detta anser vi vara viktigt då vårt självständiga arbete kräver att båda 

gör en likvärdig insats för att det ska kunna färdigställas i tid.  

 

Studiens kvalitet  

Validitet innebär att forskaren valt rätt metod och material för att uppnå syftet, att det som ska mätas 

faktiskt mäts och att valet av material ska kunna svara mot syfte och frågeställningar (Bergström & 

Boréus 2018, s. 38). Detta anser vi oss ha gjort då metodvalet diskursanalys möjliggjort att analysera 

barnlitteratur som utspelar sig på förskolan och då kunna besvara studiens syfte. 

   För att göra studien tillförlitlig behöver varje steg vara korrekt och exakt fram till resultatet. 

Bergström & Boréus (2018, s. 41) betonar vikten av att kunna redogöra för alla de olika steg som 

gjorts för att komma fram till ett resultat. Då det endast är fem bilderböcker som analyserats kan 

studien inte säga något om hur det absolut eller generellt ser ut, utan bara om hur skildringen av 

förskollärare ser ut i dessa fem specifika böcker som analyserats. Ett större urval av böcker hade 

därmed kunnat ge ett tydligare svar på bilden av förskollärare. Om fler personer dessutom hade gjort 

samma studie och kommit fram till samma resultat, hade det varit mer tillförlitligt. Huruvida studien är 

helt subjektivt prövbar är dock svårt att avgöra, då vissa av analysfrågorna är mer tolkningsbara än 

andra (Bergström & Boréus, 2018, s. 42). Genom noggrannhet och systematik genom hela processen 



 

 

 

15 

 

kan läsaren följa med och finna logik i resonemang och ge reaktioner, vilket Thornberg och Fejes 

(2015, s. 269) menar är en viktig del i ens forskning. Patton menar att forskaren bör ha förmågan till 

kritiskt och kreativt tänkande (i Thornberg & Fejes 2015, s. 260). Viktigt är även att kunna göra 

alternativa tolkningar som kanske kan ge annat resultat för att inte begränsa sig till första intrycket 

(Thornberg & Fejes 2015, s. 262). Detta går i linje med Larssons lista på kvalitetskriterier, som till stor 

del handlar om tydlighet och koherens (i Thornberg & Fejes 2015, s. 268). Patton (i Fejes & 

Thornberg 2015, s. 36) menar att forskaren och hens erfarenheter och kunskap är av största betydelse 

för studiens resultat och kvalitet. Där är vår specifika kompetens i utbildning, erfarenhet och kunskap 

bidragande faktorer som höjer forskningens kvalitet (Thornberg & Fejes 2015, s. 260). 

Resultat och analys 

Resultat 

Vi kommer här presentera vårt resultat utifrån våra valda analysfrågor.  

 

De analysfrågor vi har utgått ifrån: 

● I vilka situationer syns förskollärarna? 

● När beskrivs och/eller syns förskollärarna som aktivt handlande?  

● Vad kan sägas om förskollärarnas handlingar? 

● Hur benämns förskollärarna? 

● Hur många gånger syns förskollärarna? 

● Hur är förskollärarna illustrerade i bild?  

 

Vi kommer att benämna förskolepersonalen som pedagoger då det inte framgår i böckerna vilken 

arbetstitel de vuxna som arbetar på förskolan har. 

 

I vilka situationer syns förskollärarna? 

Vid många tillfällen där pedagogerna finns med i bild är de passiva, men ändå fysiskt närvarande. Vi 

kan se att pedagogerna är närvarande vid tillfällen där omsorg och rutinmässiga situationer står i 

fokus. Det vill säga vid frukost/lunch/mellanmål, där de serverar mat och dryck visas pedagogerna i 

samtliga böcker. Vid blöjbyten syns pedagogerna i Boken om att gå på förskolan, under samlingar i 

bland annat Ajja & Bajja på förskolan, vid sov-/vilostunden syns pedagogerna exempelvis i Boken om 

att gå på förskola. Tröstning kan vi få se i Lo på förskolan och vid hämtning och lämning av 

vårdnadshavare visas pedagogerna i Ajja och Bajja på förskolan. När barnen leker på förskolans gård 

syns det endast en pedagog i boken Boken om att gå på förskola, där en pedagog sitter med i 

sandlådan. Pedagogerna visas också när förskolan Ärtan ska iväg på utflykt, då barngruppen och 

pedagogerna går på ett led till skogen. Även i skogen syns pedagogerna till, då en av pedagogerna 

sitter med en bok tillsammans med några barn i Alla tre på utflykt med förskolan Ärtan. Annars är det 

vid omsorg och rutinmässiga situationer som pedagogen syns till i böckerna.  

 

Hur benämns förskollärarna? 

I alla böcker förutom Ajja och Bajja på förskolan, där pedagogerna inte alls blir benämnda, kallas 

pedagogerna för “fröken”. I de övriga fyra böckerna blir de kallade “fröken” mellan tre till fem 
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gånger. De manliga pedagoger som syns i två av böckerna, Rysliga förskolan och Boken om att gå på 

förskolan, blir varken kallade “fröken” eller vid namn, men deras kvinnliga kollegor blir. I Rysliga 

förskolan arbetar Ayla och i Lo på förskolan arbetar Sabina. I Ajja och Bajja på förskolan framgår det 

som sagt inte vad pedagogerna heter eller vilken titel de har, men genom deras närvaro förstår läsaren 

vilken roll de har. Dessutom finns det ett register längst bak i boken med TAKK med bild på en av de 

vuxna och tecknet för pedagog.  

      

När beskrivs och/eller syns förskollärarna som aktivt handlande?  

Det är främst under omsorgs- och rutinsituationer som pedagogerna visar sig aktiva. Deras aktiva 

handlingar består bland annat av att byta blöja som vi nämnt ovan, vilket visas i Boken om att gå på 

förskolan, läsa högt vid vilan som en pedagog gör i Ajja och Bajja på förskolan, servera mat och dryck 

som vi kan se bland annat i Rysliga förskolan och trösta ledsna barn som vi kan se i exemplet i Lo på 

förskolan. Detta visar sig främst i de illustrerade bilderna men ibland även i texten som “Fröken 

tröstar, blåser och kramar” i Boken om att gå på förskolan (Sundström 2018). I samtliga böcker 

figurerar pedagogerna under matsituationen, antingen under frukost, lunch eller mellanmål, även 

samlingen är en ofta förekommande situation de syns i. Ibland syns pedagogernas handlingar enbart 

genom deras händer, som i Boken om att gå på förskolan där ett par händer delar ut äppelbitar, i Lo på 

förskolan och Alla tre på utflykt med förskolan ärtan håller pedagogerna i en bok och barnen sitter 

framför och lyssnar.  

   Totalt fyra gånger sker det direktkommunikation från pedagog till barn, “Man får inte springa 

inomhus” (Källström 2017), “Titta var du sätter fötterna, Valle!” (Thore Nilsson 2019), “Vänta lite, 

snart din tur” (Sundström 2018) och “God morgon! [...] Är det nån som vill ha frukost?” (Neidestam 

2018).  

 

Vad kan sägas om förskollärarnas handlingar? 

Gemensamt för de fem böckerna är att fokus för pedagogerna är omsorg, struktur, ansvar och i viss 

mån pedagogik. I Alla tre på utflykt med förskolan Ärtan kan vi se pedagogisk verksamhet. Då de 

beger sig på utflykt, som boken handlar om, med en större grupp barn, behöver det vara strukturerat. I 

boken visas pedagogernas ansvar genom att alla barnen går i ett led tillsammans med pedagogerna, 

och hur verksamheten fortsätter i skogen där de samlar på naturmaterial som de sedan bygger 

bokstäver av. De har med sig annat material för att kunna utforska skogen som till exempel 

förstoringsglas och böcker. I Boken om att gå på förskolan målar barnen, utöver den fria leken.  

 

Hur är förskollärarna illustrerade i bild? 

I alla böcker förutom Alla tre på utflykt på förskolan Ärtan är pedagogerna illustrerade från topp till tå. 

I Alla tre på utflykt på förskolan Ärtan är pedagogerna illustrerade från midjan och ner, med fokus på 

deras händer som står för görandet. I denna bok är det därför svårt att avgöra om pedagogerna är 

kvinnor eller män till skillnad från de andra böckerna där det visar sig tydligt. När det kommer till 

barnen framgår det i många fall varken av deras namn eller i illustrationerna om de är flickor eller 

pojkar. Om vi räknar ihop alla pedagoger från de fem böckerna, figurerar det totalt 11 pedagoger, och 

två av dessa är män, vilket enbart framgår i illustrationerna. Fyra av dessa 11 pedagoger är inte vita. 

Pedagogerna är illustrerade tillsammans med barnen i böckerna, och som nämnts i en tidigare 

analysfråga, är pedagogerna illustrerade främst i samband med omsorgssituationerna. Pedagogerna är 

nära barnen. Pedagogerna är klädda för att kunna “klara av” en dag på förskolan, då det ser ut som att 

det är slitstarka kläder, som är varma och tål det mesta, Sabina från Lo på förskolan bär ett par 

gummistövlar. Ayla har på sig ett förkläde när hon står och hackar gurka, vilket hon inte tar av sig när 
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hon kommer in till de andra barnen. Vi ser också att hon har på sig ett färgglatt pärlhalsband. Alla 

pedagoger som figurerar i böckerna är illustrerade med ett leende på läpparna och de är glada i alla 

situationer, förutom när Sabina i Lo på förskolan säger åt barnen att inte springa inomhus. Hennes min 

uppfattar vi då som varken glad eller arg. 

 

Hur många gånger syns förskollärarna?  

I böckerna Boken om att gå på förskolan och Alla tre på utflykt med förskolan Ärtan visas 

pedagogerna på hälften av alla uppslag i böckerna, totalt nio gånger. I de resterande böckerna är 

pedagogerna med på mindre än hälften av alla uppslag, mellan tre och åtta gånger. Vi får ta i 

beaktande att böckerna är olika långa. Den bok där pedagogerna syns minst antal gånger är i Rysliga 

förskolan, vilket har den enkla förklaringen att det är en berättelse som bygger på att pedagogerna inte 

syns till och spänningen i att gå runt i hela förskolan för att leta upp dem. På det två sista uppslagen i 

boken syns det två pedagoger, resterande uppslag är det bara Milo och Jolly som syns och bilder i 

förskolans olika rum. De böcker där pedagogerna är mest aktiva och kommunicerar med barnen är 

också de böcker där de syns mest, i förhållande till bokens längd. 
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Från vänster till höger: Alla tre på utflykt med förskolan Ärtan (Nilsson Thore 2019) där endast 

pedagogens kropp är illustrerad. Ajja & Bajja på förskolan (Ashby 2018) där pedagogen håller i 

en samling med ett instrument i handen. Boken om att gå på förskolan (Sundström 2018), där 
pedagogen också sitter vid en samling. Ayla är pedagog i Rysliga förskolan (Neidestam 2018), 

där hon står och hackar gurka. Sabina är pedagog i Lo på förskolan (Källström 2017), där hon 

sitter med Lo i sitt knä. 

Ordet pedagog i 
TAKK i Ajja & 

Bajja på förskolan 

(Ashby 2018). 

 

På bilden längst till vänster tröstar en 

pedagog Dam-Dam i Boken om att gå på 

förskolan (Sundström 2018). På bilden högst 

upp till höger håller en pedagog ett barn i 
handen under utflykten i Alla tre på utflykt 

med förskolan Ärtan (Nilsson Thore 2019). 

På bilden längst ner till höger läser en 
pedagog för barnen under vilan i Ajja & Bajja 

på förskolan (Ashby 2018).  

På bilden högst upp plockar barnen kottar i 

Alla tre på utflykt med förskolan Ärtan 

(Nilsson Thore 2019). På bilden längst ner 

målar barnen i Boken om att gå på 
förskolan (Sundström 2018). 

En manlig pedagog i 

Rysliga förskolan 

(Neidestam 2018). 
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Analys 

Ovan har vi presenterat det resultat vi fått fram med hjälp av våra analysfrågor. Vi kommer nu att gå 

vidare och sätta detta resultat i relation till de teoretiska begrepp vi valt. 

 

Subjektspositioner 

I samtliga böcker ligger pedagogernas fokus på omsorg och fostran. Omsorgen uttrycks genom att 

trösta ledsna barn, byta blöjor, servera mat och dryck vid lunch och mellanmål, och se till att barnen 

får en vilostund. Traditionella inslag som samling, flera gånger med sång, högläsning och fruktstund 

syns i böckerna, då dessa tillfällen är exempel på hur det kan och ser ut i förskolepraktiken. För fostran 

är det flertalet av pedagogerna som tillrättavisar barnen, dels på grund av regler, dels av säkerhetsskäl. 

Som “Man får inte springa inomhus [...]” (Källström 2017) “Vänta lite, snart din tur” (Sundström 

2018) och “Titta var du sätter fötterna, Valle!” (Thore Nilsson 2019). Detta kan anslutas till det som 

Winther Jørgensen och Philips (2000, s. 48) lägger fram att det finns olika positioner där det är 

bestämt hur en viss person ska vara. Författarna till bilderböckerna väljer att ge pedagogerna 

handlingsutrymme i situationer som rör omsorg och fostran. Alla dessa handlingar som rör omsorg 

och rutiner på förskolan utförs av en “fröken”. När Dam-Dam kommer till förskolan på morgonen i 

Boken om att gå på förskola har pedagogen ett barnperspektiv3 och hukar sig ner för att komma ner på 

Dam-Dams nivå och säger godmorgon till hen på ett inbjudande sätt. På ett liknande vis kan vi se att 

pedagogen befinner sig på barnets nivå när Dam-Dam blir ledsen. Då går pedagogen ner på huk först 

och kramar om Dam-Dam. 

   I de böcker där pedagogerna syns i helkropp, det vill säga i alla böcker förutom Alla tre på utflykt 

med förskolan Ärtan där bara händer och underkropp är illustrerade, är pedagogerna glada. Vid alla 

tillfällen, förutom en tillsägelse i Lo på förskolan, om det så är blöjbyte, samling, matstund eller 

tillsägelser har de ett leende på läpparna. Pedagogerna positioneras som ständigt glada, som om det 

inte finns tillfällen att uttrycka andra känslor och att arbetet med barn alltid, oavsett barnens humör 

och handlade, är glädjefyllt och lättsamt.  

 

Makt  

I Ajja & Bajja på förskolan sitter en av pedagogerna under vilostunden på en stol och läser en bok för 

barnen. Att pedagogen sitter på en stol kan ha flera förklaringar, men att pedagogen sitter högre än 

barnen och ser ner på dem, som befinner sig på golvet på en madrass, tolkar vi som att pedagogen har 

en större maktposition. Längre fram i boken under samlingen sitter den manliga pedagogen, som håller 

i samlingen, på en kudde. Varför ska bara han sitta på en kudde? Detta ger honom en högre position, 

då barnen sitter på en matta i en ring. I och med att vi bara får se pedagogernas kroppar och inte 

huvudet eller ansiktet på pedagogerna, i Alla tre på utflykt med förskolan Ärtan är pedagogerna 

illustrerade stående och inte på barnens nivå och barnen tittar upp mot pedagogerna. Den enda gången 

vi får se att pedagogerna är på samma nivå som barnen är när de är i skogen och en pedagog läser för 

barnen, samt när alla barnen och pedagogerna äter mellanmål i skogen.  

   Vi tycker oss se och kunna läsa att pedagogerna ändå skildras som närvarande med barnen i alla fem 

böckerna. Alla barn verkar få den stöttning som de vill ha och behöver. Vi kan främst se det i Boken 

om att gå på förskola, när Dam-Dam är ledsen för att hen har fått sin spade tagen av en kompis på 

förskolan. Där ser vi att pedagogen tröstar och tar hand om ledsna Dam-Dam. Vi ser att alla pedagoger 

är glada och bryr sig genom sin närvaro. Det är ingen tydlig maktposition, i och med att böckerna är 

skrivna utifrån ett barnperspektiv. Vi skulle dock kunna se en tendens till det vid samlingen i Ajja & 

                                                   
3 Med barnperspektiv menar vi att den vuxne försöker förstå barnets perspektiv. 
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Bajja på förskolan, där en av pedagogerna sitter och håller ett argt barn. Kanske vägrar barnet att vara 

med på samlingen, och istället för att få gå därifrån, får pedagogen igenom sin vilja genom att hålla 

fast barnet. Detta är en handling i likhet med vad Bergström och Boréus (2018, s. 17) beskriver med 

att makt kan uttrycka sig genom att få någon att göra en handling som denne inte skulle göra annars. 

Här bestämmer pedagogen att alla ska vara med på samlingen. Vad vill denna bild visa egentligen? Är 

det verkligen barnets bästa att sitta och hålla fast barnet? Det har funnits några kommentarer på 

tillsägelser, vilket skulle kunna kopplas till att pedagogen “går emot” det barnen gör. Eller de oskrivna 

regler på förskolan som innebär att en inte får springa inomhus, och att alla ska vara med på samlingen 

som vi sett och läst i våra analyserade bilderböcker. Bergström och Boréus (2018, s. 18) skriver att det 

är viktigt att se till vilket maktverktyg som appliceras och i dessa händelser ser vi och läser att det är 

språket som används som maktverktyg. Pedagogerna använder sitt språk för att utöva sin makt, genom 

att använda sig av tillsägelser. De använder även sin styrka och kropp för att inte låta barnet gå ifrån 

samlingen, som hen kanske vill, istället för att vara med på samlingen. 

   Nikolajeva (2000, s. 141) skriver att om det finns en person som är illustrerad som större än de andra 

i boken, kan det handla om att den har mer makt, men också vilken position personen har. Detta har vi 

tidigare varit inne på, då vi konstaterat att i två böcker sitter pedagogen som håller samlingen och 

vilostunden på en kudde och en stol, och pedagogen befinner sig inte på barnens nivå. 

Huvudpersonerna, alltså barnen, är avbildade i den storleken som barn är, det vill säga mindre än de 

vuxna. Här kan vi inte dra den slutsatsen att någon blivit avbildad som större eller mindre. I och med 

att de är avbildade i människans verkliga storlekar. Vilket då kan förstås som att boken i fråga är 

skriven ur ett barnperspektiv. I linje med vad Österlund (2008, s. 10) skriver i sin studie, där hon 

analyserar två böcker som är skrivna ur ett barnperspektiv, menar hon att berättelsen utgår från barnets 

uppfattning och kännedom. Genom att författaren skriver böckerna ur ett barnperspektiv, kan det 

liknas vid att författare lämnar den mesta makten åt barnet i berättelserna. Då texten inte heller säger 

så mycket om pedagogerna får vi skaffa oss en egen uppfattning om hur pedagogerna tycks vara och 

vad de har för egenskaper. Vi har fått använda oss av våra egna erfarenheter för att tolka och samtidigt 

med hjälp av tidigare forskning skapa oss denna bild.  

 

Diskurs  

De fem barnböckerna som vi analyserat anknyter till diskurser om förskolan samt om “fröken”. 

Förskolan är en institution som huserar barn, och böckerna visar till största del just barn, ofta lekandes 

och busandes, ibland bråkandes. Titeln “fröken” säger tillräckligt och hen behöver varken ha ett namn 

eller en preciserad yrkestitel. Alla vet vem “fröken” är. Hon behöver inte ens bli kallad för “fröken”, 

bara det faktum att en kvinna befinner sig inom förskolans väggar ger tillräcklig indikation på att hon 

arbetar där. Eftersom de som arbetar i förskola har kallats “fröken” under en lång tid, kan författaren 

vara säker på att läsaren förstår vad som menas när pedagogerna blir benämnda som “fröken”. 

   Det finns ett konsekvent språkbruk i att förskolan benämns som just förskola i böckerna. För bara 

några år sen gick det att finna nya bilderböcker med dagis i titeln, som Det är en gris på dagis 

(Thydell 2012). Under de senaste åren har ordet dagis bytts ut mot förskola. Det har alltså hänt 

någonting i hur vi pratar om förskolan, något har kanske ändrats i mångas syn av förskolan, och 

därmed har diskursen förändrats.  

   I samtliga böcker är det i olika rutin- och omsorgstillfällen som pedagogerna är illustrerade i bild. Vi 

tolkar det som att det finns en diskurs om förskolan där betoningen ligger på barnomsorg. Den 

pedagogiska verksamheten och förskolan som utbildningsinstitution tillhör en annan diskurs, som vi 

finner i andra källor. Med den senare diskursen har även förskollärarrollen en större betydelse, och att 

benämnas som “fröken” hör inte hit. Som vi tidigare har nämnt är alla böcker som vi har studerat 

riktade till barn i förskoleåldern. Språket i de böcker som är riktade till de yngsta barnen är enkelt och 
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har inte mer än några meningar per sida. Att just ordet “fröken” och inte pedagoger eller förskollärare 

används kan bero på att “fröken” anses vara ett enklare ord och lättare att koppla till förskolan, och att 

författarna har uppfattningen att barn på förskolan kallar pedagogerna för “fröken”. Vår erfarenhet är 

att förskollärare och övrig personal vill bli benämnda med sitt namn, och det är också vad barnen 

säger. De tillfällen barnen ändå säger “fröken” upplever vi att de ofta får svaret “Jag heter inte fröken, 

jag heter X”. Generellt för de fyra böckerna är att de har lite text med korta meningar och fokus på 

illustrationerna som får komplettera texten. Bilderna i böckerna driver berättelsen framåt och böckerna 

skulle kunna läsas enbart utifrån bilderna. Rysliga förskolan är tänkt för en lite äldre publik och 

innehåller mer text, men spänningsmomenten i boken uttrycks till stor del i bilderna.    

      

Representation och situation 

I vår närläsning har vi sett att pedagogerna representeras i olika situationer och vi kommer därför slå 

ihop de båda begreppen i vår analys.  

   Nikolajeva (2000, s. 139) skriver om hur en person kan beskrivas utifrån personens yttre och inre. 

Det är genom texten som vi kan förstå och få information om personens egenskaper, och genom bilder 

får vi syn på hur personen ser ut. I till exempel Rysliga förskolan kan vi se att “fröken” Ayla har ett 

förkläde på sig, ett par tofflor, och ett pärlhalsband som troligen är gjort av ett barn, eller iallafall 

tillverkat på förskolan, med förskolans pärlor. Detta kan vara typiska artefakter som representerar en 

“fröken”. Nikolajeva skriver också att en persons egenskaper kan uttryckas i text, vilket vi inte kan 

läsa i våra valda böcker. Det enda vi kan koppla till detta är att när Lo på förskolan sitter i knät på 

Sabina, berättar Lo att hen känner sig trygg hos Sabina, vilket kan tolkas som att Sabina är en trygg 

person. Detta kan också knytas an till det som Winter Jørgensen och Philips (2000, s. 67) skriver, när 

det gäller betydelsen av samspelet mellan text och bild - samtidigt som det står att Lo känner sig trygg 

hos “fröken” Sabina, ser vi en bild på denna händelse. Detta exempel visar betydelsen av hur bilder 

och text kompletterar varandra. Detsamma gäller en situation i Boken om att gå på förskola. Då Dam-

Dam slår sig och blir ledsen och gråter kommer en pedagog och tröstar, vilket vi får se på bild. Sedan 

kan en person kännetecknas utifrån vilka sammanhang som personen befinner sig i. Dessa texter som 

finns i våra analyserade böcker, förstärker de tillhörande bilderna (Nikolajeva 2000, s. 140, 141). I 

samtliga böcker ser vi att pedagogerna syns och är illustrerade vid tillfällen som är relaterade till 

omsorg och rutinmässiga situationer, till exempel vid lämning på morgonen, samlingar, lunch, 

vilostund och blöjbyten. Detta visar att alla pedagogerna är omhändertagande i sitt arbete. På de bilder 

där barnen har fri lek syns pedagogerna däremot inte till. Nikolajeva (2000, ss. 140, 141) fortsätter att 

förklara att genom bilder kan vi förstå relationen mellan bikaraktärer och huvudpersonen. I alla böcker 

som vi analyserat är det barn som är huvudpersoner och pedagogerna är bikaraktärer. Detta kan förstås 

som att böckerna är skrivna ur ett barnperspektiv. I de illustrerade bilderna är det endast under 

omsorgs - och rutinmässiga situationer som pedagogerna och barnen syns tillsammans. Vi kan se att 

pedagogerna ger barnen en trygg och säker plats på förskolan. Som till exempel Lo på förskolan, där 

Lo själv uttrycker att hon är trygg.  

   Nikolajeva (2000, s. 117) skriver om hur en viss situation kan förstås utifrån den aktuella miljön där 

handlingen utspelar sig. I alla våra analyserade böcker finns det olika rutinsituationer som kan 

förekomma i förskolans vardag, som lunch, samlingar och vilostund. Dessa rutinsituationer kan liknas 

vid en integrerad miljö, som Nikolajeva (2000, ss. 117, 118) skriver om, där en specifik händelse 

inträffar på en specifik plats. Samlingarna i böckerna utspelar sig på en rund matta, som vi ser är 

typiskt för hur samlingar ser ut på förskolan, enligt våra erfarenheter. Även om det inte skulle stå i 

texten att det är samling, skulle vi kunna förstå att det är samling enligt den diskursen. Vi kan också se 

en klassisk miljö där barnen och en pedagog sitter och äter lunch. Det är endast i en av böckerna som 
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barnen äter matsäck i skogen. I övriga böcker sitter barnen och äter lunchen vid ett bord tillsammans 

med en pedagog. Vi kan också se dokumentationer inne på förskolans väggar, vilket också är 

stereotypiskt för förskolor. Det kan även tyda på pedagogisk verksamhet då vi kan koppla detta till 

Lpfö 18, där det står: “Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och 

analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen.”  

(Lpfö 18 2018, s. 18). I och med detta kan vi tolka att det faktiskt finns en tanke bakom valet att 

illustrera dokumentationer på väggarna och att det kan vara en förskollärare som ligger bakom det 

arbetet. En annan situation där pedagogerna inte representeras, men där vi med vår erfarenhet ändå 

tolkar att de står bakom aktiviteten är i Boken om att gå på förskolan. I texten står det “Idag får alla 

barnen kladda” (Sundström 2018) och det illustreras med bilder på en barngrupp som målar. Detta kan 

indikera att pedagogen satt dem i denna process, i syfte att barnen ska lära sig något.  

Diskussion 

Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka hur förskollärare skildras i fem bilderböcker utgivna 2017–

2019, med frågeställningen: Hur skildras förskollärare i fem nyutgivna bilderböcker? För att ta reda på 

detta formulerade vi analysfrågor som vi systematiskt applicerade på de valda böckerna och fick fram 

svar på frågorna som vi sedan kunnat sammanställa till ett resultat.  

   Den som arbetar på en förskola kallas “fröken” och huruvida “fröken” är förskollärare är omöjligt att 

säga. “Fröken” positioneras som glad, ansvarsfull och visar omsorg. Dagen på förskolan består av 

rutinsituationer och klassiska inslag som samling och utomhuslek, där “fröken” till ganska stor del är 

närvarande. “Fröken” ser till att barnen får frisk luft, mat, vila och leka. Hen ser även till att barnen 

följer förskolans regler, vilket visar på “frökens” högre maktposition.  

 

Barnbokens makt och didaktiska funktion 

De så kallade verklighetsrapporterna om förskolan som började komma på 70-talet, är en genre som 

även våra fem valda bilderböcker skulle kunna kategoriseras i (Kärrholm 2011, ss. 181, 182). Titeln 

Boken om att gå på förskolan är ett påstående i sig, och i baksidestexten hävdas att det är en perfekt 

bok för den som ska börja eller redan går på förskola. I likhet med vad Nikolajeva (2000, s. 65) 

uttrycker, kan bara titeln kan vara avgörande för ett köp eller ett lån. Som vi tidigare nämnt kan alltså 

bokens titel utgöra en makt i sig. Med bokens titel Boken om att gå på förskolan, förklaras berättelsens 

helhet, och en förstår med sannolikhet vad berättelsen handlar om. Köparen kan då bli hjälpt med att 

förstå vad denna bok kommer att innehålla och kan vara svaret på vad köparen är ute efter för bok.  

   Fyra av de fem bilderböckerna har getts ut i juli och augusti 2018, alltså inför höstterminen. Det 

faktum att bokförlagen ger ut böckerna i anslutning till höstterminens start är en indikation på att 

böckerna har ett särskilt syfte. Det kan tolkas som att förlagen har en intention med att ge ut böckerna 

just denna period, som förberedande böcker för alla de barn som börjar ett nytt läsår på förskolan eller 

kanske börjar för allra första gången. För de barn som ska inskolas till hösten blir böcker om att gå på 

förskolan en introduktion till förskolan både för barnen och deras vårdnadshavare. Kan det vara så att 

dessa böcker som är utgivna kring terminsstart har en didaktisk funktion, där de kan fungera som ett 
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slags verktyg för vårdnadshavare och deras barn? Till exempel kan Boken om att gå på förskolan 

hjälpa vårdnadshavare att med hjälp av bokens text och bilder, förklara för sina barn om hur det är att 

gå på förskolan och hur det kan se ut under en dag i förskolans verksamhet. Och kanske är det just 

därför denna bok getts ut, med syftet att berätta och beskriva för barn och vårdnadshavare. 

 

Bergström och Boréus (2018, s. 18) skriver att bilder är ett kraftfullt medium för att påverka 

människor. Bilderna kan förändra människors föreställningar. Vi kan tänka oss att människor som inte 

har någon erfarenhet av en förskola och förskollärare och som läser dessa böcker kan tänka sig att det 

är en sanningsenlig bild av förskolan och “fröken”. Det generella syftet med bilderböcker är att de ska 

förmedla positiva tankar. Men böckerna skulle också kunna skapa rädsla och oro hos barnet, till 

exempel med bilder som skulle kunna skrämma barn, eller olika tillsägelser som i detta fall 

pedagogerna skulle kunna säga. I likhet med vad Dockett och Perry (2010, s. 34) skriver i sin studie, 

där barn ibland kan ha en negativ bild av en lärare, och då kunde barnböckerna motbevisa denna bild 

hos barnen. Genom att låta barn få läsa böcker där läraren har en stor roll, får barn en annan inblick i 

hur lärare kan vara. De är omhändertagande och bryr sig om barnens välmående. De böcker som vi har 

analyserat skulle också kunna vara exempel på detta. Främst för att de visar hur det fungerar på 

förskolan, och därför skulle kunna passa små barn som kan få en inblick hur det kan se ut och vad en 

kan göra på förskolan. Boken om att gå på förskolan är ett bra exempel på ett hjälpfullt verktyg för att 

visa hur en dag på förskolan kan se ut och vad pedagogens roll är (jfr. Simonsson 2004, ss. 208, 209; 

Druker 2018, ss. 9, 10). Dessutom kan bilderböcker skapa erfarenheter samt att barn skapar sig 

förståelse och mening genom användandet av bilderböcker. Miljön i bilderböcker hjälper barn att 

bygga på deras bagage med minnen och erfarenheter. Boken om att gå på förskolan är ett exempel som 

kan vara spännande för barn att läsa. Då barn skulle kunna se en viss spegling i deras vardag och 

känna igen sig, i den miljön och den verksamhet som visas i boken (jfr. Nikolajeva 2000, ss. 117, 

118). Som Koskimies-Hellman (2008, s. 38) uttrycker efter att ha gjort sin studie är att bilderna i en 

bilderbok är som ett komplement till texten, som dessutom kan vara till för att låta barnen få låta sin 

egen fantasi flöda och göra sin egen uppfattning om fenomenet. Likaså har vi själva fått göra det, 

under vår process när vi analyserat dessa bilderböcker. Bilder ger en skjuts i barnens fantasi. Detta kan 

öppna upp för ytterligare diskussion med barnet, samtidigt som det kan hämma barns fantasi, då det 

eventuellt begränsar barnen till en redan fastställd bild, av det boken vill förmedla.  

 

Studien av Taikons (Widhe 2018, s. 6) barnböcker visar på vilken makt det skrivna ordet kan ha. Det 

kan förändra människors syn och tankar, ge nya insikter och förändra diskurser. Taikons ambition och 

politiska engagemang var riktat mot en specifik fråga som rörde minoritetsgrupper och barns 

rättigheter, där utsatta människor och de i samhället som aldrig fick sina röster hörda nu fick höras 

(Widhe 2018, ss. 4, 5). Taikon visar att barnboksförfattare har möjlighet att göra förändring, vilket 

gäller även för idag. För den som har engagemang och viljan skulle det förmodligen gå att påverka 

diskursen av förskollärare och förskolan genom att skildra förskolan som den utbildningsinstitution 

den är idag.  

 

Barnboken och verkligheten 

I resultatavsnittet ovan har vi redogjort för vilka situationer pedagogerna i bilderböckerna har visat sig 

aktiva. Framför allt har det varit i omsorgsarbetet och vid rutinsituationer. Hur förskollärare faktiskt 

definierar sin roll visar sig i Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinens (2011) studie Preschool 
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teaching in Sweden – a profession in change, där de i intervjuer med förskollärare från 30 förskolor 

ställer frågor kring bland annat vilka kompetenser som är av störst vikt i förskollärarrollen (Sheridan, 

Williams, Sandberg & Vuorinen 2011, s. 415, 421). Resultatet av intervjuerna visar att 

förskollärarrollen är komplex och de viktigaste byggstenarna är didaktisk kompetens, interaktiv 

förmåga och att kunna tolka och omvandla läroplanens mål till den praktiska verksamheten. Allt detta 

för att barnen ska ha möjlighet till utveckling och lärande (Sheridan et al 2011, ss. 423, 433). Denna 

komplexitet som förskollärarna ger uttryck för i studien har inte helt kunnat utläsas i bilderböckerna, 

som ger en ganska ensidig bild av arbetet på förskolan.  

   Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinens studie och bilderböckerna visar på två olika diskurser 

av förskollärare, där de yrkesutövande understryker sitt samspel och kommunikation med barnen som 

något av det viktigaste i förskollärarrollen. I bilderböckerna har vi endast sett fyra tillfällen där det 

sker direktkommunikation från pedagog till barn, där de ger barnen förmaningar och frågar om de vill 

äta, vilket visar på pedagogernas fostrande och omvårdande roll. Den fostrande rollen är ingenting 

som nämns av förskollärarna i studien, deras kommunikation handlar om att bygga relationer med 

barnen för att barnen ska känna trygghet. Hur förskollärarna kommunicerar har även betydelse då de 

ska vara goda förebilder för barnen (Sheridan et al 2011, s. 430). En likhet med bilderböckerna vi har 

analyserat är att förskollärarna i intervjuerna understryker betydelsen av omsorgen, och att en god 

omsorg ligger till stor grund för barnens identitetsutveckling och lärande (Sheridan et al 2011, s. 431).  

 

I arbetets inledning funderade vi över ansvarsfrågan, om författarna behöver skildra förskollärarrollen 

“korrekt”. Detta är förmodligen inte författarnas fokus, utan de vill berätta en historia för barn ur ett 

barnperspektiv och vill fokusera på andra delar ur förskoleverksamheten. Trots att pedagogerna inte 

skildras på ett vis som vi helt kan identifiera oss med, så är de i alla fall närvarande och bilden av dem 

är positiv. Det arbetar pedagoger på en förskola och författarna vill visa pedagogerna vid olika 

tillfällen under en dag på förskolan. Det är allt från när barnen sitter och äter med en pedagog, till när 

en barngrupp ska iväg på utflykt och går i ett led tillsammans med pedagogerna. Innan barnen och 

pedagogerna ska på sin utflykt i Alla tre på utflykt med förskolan Ärtan står det en pedagog 

tillsammans med de barn som är klara för att bege sig. Pedagogerna lämnar inte barnen ensamma, det 

visar hur ansvarsfulla pedagogerna är, de ser till barnens behov och omsorg och skapar trygghet, vilket 

förmedlar en positiv bild av pedagoger till läsaren. En annan illustrerad bild i samma bok visar när de 

är i skogen och barnen leker kurragömma, då vi kan se en glimt av en pedagog men vi vet inte om 

pedagogen är med i leken eller om pedagogen är i bild för att skapa en trygghet hos både barnen i 

boken men också för läsaren.  

 

Odenbrings (2014, s. 2) studie på Woldes Emmaböcker, som har 50-årsjubileum i år, visar att 

skildringen av förskolan som institution såg ut på nästan samma sätt då som nu. I likhet med vad 

Druker (2018, s. 1) frågar sig i sin studie om var den svenska bilderboksforskningen befinner sig idag, 

där hon inte finner något entydigt resultat. Utan det handlar om att det finns olika kategorier och 

ingångar när det kommer till den svenska bilderboksforskningen menar Druker. Våra analyserade 

böcker och Woldes Emmaböcker kan vara ett exempel på detta, nämligen att det inte är så mycket som 

har ändrats. Odenbring (2014, s. 9) skriver i sin studie att de inslag ur förskoleverksamheten som 

skildras är främst rutiner och omsorg, och en utflykt i en av böckerna. Trots att förskolan som 

utbildningsinstitution genomgått stor förändring, är det inte en förändring som skildras i våra valda 

bilderböcker. Dock visar vissa av bilderböckerna på en mer pedagogisk verksamhet än andra, som 

estetiska aktiviteter i form av att måla och samla föremål i naturen under utflykten.  
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   Trots försök till inkvotering av manlig förskollärare på 70-talet, som i de Emmaböcker där 

berättelserna utspelar sig på förskolan representeras av karaktären Olle, bidrog det inte till någon större 

förändring för hur det ser ut i förskolans praktik idag (Odenbring 2014, s. 7). I de fem bilderböckerna 

vi har analyserat är det manliga pedagoger i två av dem, som varken blir tilltalade som fröknar eller 

vid namn. Detta kanske inte skildrar antalet män på förskolan för hur det egentligen ser ut, utan 

snarare författarnas försök att representera olika människor. Av de totalt 11 pedagoger vi har sett i 

böckerna är fyra inte vita. Två pedagoger av annan etnicitet figurerar i Rysliga förskolan, en i Boken 

om att gå på förskolan och ytterligare en i Lo på förskolan. Representation och mångfald i 

illustrationerna kan ses som ett samtida fenomen då det finns en efterfrågan på detta i bilderböcker 

idag, vilket är den största skillnaden när det kommer till illustrationerna av barn och vuxna i böckerna. 

Odenbring (2014, s. 12) menar att det finns en problematik i Woldes normativa karaktärer när det 

kommer till exempelvis hudfärg och klass. I Rysliga förskolan är det på första uppslaget en illustration 

av en spårvagn mot Bergsjön, vilket anses vara en utsatt stadsdel i Göteborg. Att berättelsen utspelar 

sig just där visar på ett mer inkluderat klassperspektiv.  

 

Barnperspektivet och läsaren 

Som vi tidigare har nämnt, syns inte pedagogerna till när barnen sitter och målar och leker till exempel 

och detta tolkar vi som att böckerna är skrivna utifrån ett barnperspektiv. Samtidigt kan vi ana att det 

är pedagogerna som står bakom aktiviteterna och den pedagogiska verksamhet som barnen befinner 

sig i. Genom ett barnperspektiv kan det uppfattas som att författarna ger barnen makten, i likhet med 

vad Österlund (2008, s. 10) skriver i sin studie. I en av de böcker hon har analyserat, som utgår från ett 

barnperspektiv, är mamman är avbildad med endast armar och händer. Samma företeelse finns i Alla 

tre på utflykt med förskolan Ärtan, där endast pedagogernas kroppar, från midjan och ner, är 

avbildade. Vi kan inte veta vad författarens intention är till denna illustration, men det kan vara så att 

författaren har velat visa hur en utflykt går till genom barnets ögon, kunskap och förståelser. Läsaren 

som då skulle kunna vara ett barn får då se hur en utflykt kan se ut, och det kanske är det viktigaste i 

denna bok. Dock finns pedagogerna med, för att visa att det finns någon vuxen som skapar trygghet 

under utflykten.  

   Foucault (i Österlund 2008, s. 4) poängterar att det är relationen som bestämmer vem som har större 

makt än andra, och inte personen i sig. I våra analyserade bilderböcker har pedagogen automatiskt 

större makt och det kan vi också se när en pedagog i Ajja och Bajja på förskolan, under en samling 

håller fast ett ilsket barn, som kanske inte alls vill vara med på samlingen, men ändå tvingas stanna 

kvar och blir fast i pedagogens händer. I vissa sammanhang får pedagogerna en större makt och i 

andra situationer sitter vi inte på någon makt alls. I Dockett och Perrys (2010, s. 39) studie, finner de 

en slags makt hos lärarna, när det gäller regler. Vad som är tillåtet och inte tillåtet. Detta kan vi också 

se i några av böckerna, några tillrättavisningar, som “Man får inte springa inomhus” (Källström 2017).   

 

Koskimies-Hellmans (2008, s. 38) studie är koncentrerat till två specifika litterära verk, vars 

tankegångar gällande bildens betydelsefulla relation till texten går i linje med de av oss analyserade 

böckerna. Samtidigt som bilderna representerar texten i böckerna, så är det fritt fram för läsaren att 

använda sin fantasi och göra sig egna tolkningar. Här kan det Nikolajeva (2000, s. 140) skriver också 

vara applicerbart, då författare ibland väljer att inte avbilda personer i böcker för att läsaren ska göra 

sig en egen bild av personen, en så kallad visuell paralips. I de barnböcker som vi analyserat är 

pedagogerna illustrerade. Det saknas dock information om dem i texten, då vi uppfattar det som att 
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böckerna är skrivna ur ett barnperspektiv. Här får och kan läsaren ändå göra sig en egen tolkning, 

vilket vi fått göra under vår process. Skulle detta fenomen kunna vara en textuell paralips? Då den är 

visuell, skulle detta fenomen kunna kallas för en textuell paralips istället. I och med vår förförståelse 

och våra erfarenheter, har våra tolkningar ibland styrts av detta, vilket Gadamer (i Bergström & 

Boréus 2018, s. 32) menar att som analytiker kan en styras just av sina egna erfarenheter och 

förförståelser. Detta kan även kopplas till vad Nikolajeva (2000, s. 139) skriver fram, att om det inte 

står något i texten om personens egenskaper till exempel, måste läsaren dra sina egna slutsatser för att 

komma fram till ett resultat. Detta går i linje med våra reflektioner över vad som inte visas i just våra 

bilderböcker.  

 

Reflektioner över studien  

Vi har varit konsekventa och noggranna i analysarbetet med bilderböckerna. Vid tveksamheter har vi 

alltid haft bilderböckerna tillgängliga och kunnat återgå till dem, för att se ytterligare detaljer som vi 

kanske missat vid första anblicken. Då vi främst fokuserat på våra analysfrågor har vi läst böckerna för 

att finna just våra svar. En konsekvens av det kan ha blivit att vi har varit alltför fokuserade på att hitta 

svaren och därför förbisett text eller bild som också hade kunnat vara av värde. Analysen av 

bilderböckerna gjordes med diskursanalytiska begrepp, en teori vi inte är bekanta med sedan tidigare, 

därför har begreppen ibland varit svåra att både tolka och applicera på vårt resultat. Vi kan dock 

konstatera att diskursanalys som metod och teori har varit värdefullt för studien då det har öppnat 

perspektiv på texterna och aspekter i skildringarna som lett till att vi har kunnat besvara vårt syfte.  

 

Betydelse för praktiken och professionen 

Detta arbete har varit bra för att få en djupare inblick i hur vi i vårt framtida yrke kan tänka och 

reflektera kring hur förskollärare skildras i barnlitteratur. Detta kan få oss att tänka på hur vi läser 

böcker för barn och vad vi läser för barn och hur viktig läsningen är i verksamheten och praktiken, 

vilket vi kan knyta an till Lpfö 18; “Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får 

förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och 

andra texter” (Lpfö 18 2018, s. 8). Kan vi diskutera med barnen om hur förskollärare skildras i 

barnlitteratur? Vad har barnen för upplevelser kring detta? Det finns en vits med att samtal om och i 

vissa fall problematisera de böcker som läses. Nu när högläsning finns med i läroplanen Lpfö 18 är det 

av ännu större vikt.  

 

Då vi har upptäckt att många böcker om att gå på förskolan ges ut lagom till terminsstart har vår studie 

även gett oss förståelse för att exempelvis vårdnadshavare som läser bilderböcker om förskolan för 

sina barn kan få en uppfattning om förskolans praktik och förskollärarens roll, baserat på dessa böcker. 

Det ger oss en insikt i hur viktig kommunikationen med vårdnadshavarna är och att det är vårt ansvar 

som förskollärare att förmedla verksamhetens innehåll och tydliggöra hur arbetet bedrivs enligt 

läroplanen.  
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Slutsatser 

De slutsatser vi kan göra efter vår studie är att skildringen av förskolan som institution och de som 

arbetar i den är ganska ensidig. De diskurser om förskolan och förskollärare som synliggörs i det 

material vi har analyserat är att förskolan är en institution för barnen, där förskolepersonalens fokus är 

barnomsorg. Läsaren får själv tolka om någon av de så kallade “fröknarna” är förskollärare, då det 

aldrig framgår. Pedagogernas roll handlar till största del om omsorg och alla de olika rutiner som 

tillhör förskoleverksamheten, såsom måltider, samlingar, vilostund, och blöjbyten. Pedagogerna 

framställs som omhändertagande och glada. Den verbala kommunikation som sker mellan pedagog 

och barn förekommer sällan, men när den sker är den uppfordrande. Den visar på pedagogernas högre 

makt, där det framgår att de bestämmer reglerna och över barnen.  

   Efter att ha läst vad Odenbring (2014) har forskat om i sin studie kring Emmaböckerna, kan vi se att 

liknande delar ur verksamheten visas upp för läsaren idag som för 50 år sedan. Den förändring som 

sker inom förskolläraryrket i takt med att samhällets ideal förändras, vilket Sheridan, Williams, 

Sandberg och Vuorinens (2011, s. 415) studie menar på, synliggörs inte denna förändring i 

bilderböckerna. Bilden av “fröken” är positiv, även om hen inte är så handlingskraftig. Hen är trygg, 

tar ansvar och ser till barnets behov.  

Vidare forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka vad författarna till dessa barnböcker har 

för kunskap och erfarenheter av förskolan och förskollärare, liksom vilken typ av research de gör 

innan de skriver en barnbok. Letar de upp information innan eller sitter de redan på en kunskap om 

förskollärare och förskolans värld? Dessutom skulle en ta reda på vilka intentioner både författaren 

och bokförlagen har med utgivningen, och vilka tankar som finns bakom tidpunkten för utgivningen, 

mot bakgrund av att vi har observerat att böckerna är utgivna inför terminsstart. Det skulle även vara 

väldigt intressant att få ett svar på varför författare använder “fröken” som benämning av de vuxna 

som arbetar i förskolan i berättelser som utspelar sig på förskolan.  

   Det vore också intressant och spännande att göra intervjuer med förskollärare och höra deras tankar 

om hur förskollärare skildras i barnböcker. Hur ser barn på hur förskollärare skildras i barnböcker? 

Hur ser de på förskollärare som de har på sin förskola? Därefter vore det spännande att göra en 

jämförelse mellan hur förskollärare skildras i barnböcker och vad som står i läroplanen att en 

förskollärare ansvarar för på förskolan.     

   För vidare forskning vore det spännande att undersöka hur det ser ut i barnböcker inom samma ämne 

från andra länder och hur ett resultat med samma analysfrågor hade sett ut för internationella 

bilderböcker.  

   Genom att analysera fler böcker hade resultatet kunnat bli mer tillförlitligt och ge en mer generell 

bild av hur förskollärare skildras i bilderböcker idag. Vidare forskning hade även kunnat bestå i att 

analysera äldre böcker. Då hade en kunnat anta ett historiskt perspektiv och titta på utvecklingen av 

denna typ av böcker genom att ställa samma analysfrågor, har det alltid sett ut såhär i barnlitteraturen?  
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