
Barnlitteratur i arbete med utsatta 

barn

En beskrivning av några yrkespersoners upplevelse av arbete med barnlitteratur

kring utsatta barn

Children’s literature included in work with vulnerable children

Ida Carlén

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Förskollärarprogrammet

Examensarbete, 15HP

Handledare: Margaretha Ullström

Examinator: Getahun Yacob Abraham

2018-06-25



Abstract

The aim of this study is to describe how children’s literature is included in working with 

vulnerable children. Six persons in different professions have been interviewed to research 

this. Three of them are preschool teachers and three of them work in places where they 

meet vulnerable children. The interviews have been thematically analyzed to answer how 

they work with children’s literature, which the themes in the books are and why the books 

are used. The result shows that themes as secrets and rights are included in work both in 

preschool and in places where they meet vulnerable children. Though it also shows that 

there are more themes included where they meet vulnerable children, such as violence, 

feelings and integrity. The ways in which the children’s literature is used includes reading, 

digital reading, dramatizing, dialogue and drawing in preschool. These ways to include 

children’s literature is also used where they meet vulnerable children, although not all of 

them. This study is about a subject that has touched many people and will need to be 

researched further in the future.
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Sammanfattning

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur barnlitteratur används i arbete med 

utsatta barn. Sex personer inom olika professioner intervjuats. Tre av respondenterna är 

förskollärare och tre av dem arbetar inom verksamheter där de möter utsatta barn. 

Intervjuerna har därefter analyserats tematiskt för att besvara vilka teman som behandlas i

böcker som används, hur de används och i vilket syfte de används. Resultatet visar att 

teman som hemligheter och rättigheter behandlas både i förskolan och i verksamheter där 

personalen möter utsatta barn. Dock förekom fler teman i barnlitteraturen som användes 

med utsatta barn när det var känt att något hänt, så som våld, känslor och integritet. De 

sätt som barnlitteraturen används i förskolan är läsning, digital läsning, dramatisering, 

samtal och att rita. Inom verksamheter där de möter utsatta barn används barnlitteraturen

också på dessa sätt, dock inte på lika många sätt. Den här undersökningen behandlar ett 

ämne som har berört många och behöver utforskas vidare i framtiden.

Nyckelord

Barnlitteratur, förebyggande arbete, åtgärdande arbete, terapi, utsatta barn
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Inledning
Genom användning av bilderböcker kan starka känslor kring problematiska 

familjesituationer, död, sjukdom, skilsmässa och andra svåra upplevelser presenteras ur 

ett perspektiv som är nära barnen. Barnen ges då möjlighet att hantera och bearbeta sina 

upplevelser och känslor. Detta påtalas av litteraturpedagogen Agneta Edwards som menar 

att litteratur kan vara ett stöd i barns sociala och emotionella utveckling. Medkänsla, 

tolerans och ökad förståelse kan utvecklas genom att barnen kan identifiera sig med 

karaktärer i böcker och barnens självkänsla kan stärkas genom att de får upptäcka att de 

inte är ensamma om att känna på ett visst sätt. Edwards framhåller också vikten av att i 

dessa sammanhang samtala om det som lästs, att empati och trygghet inte skapas per 

automatik vid läsning. Det behövs samtal för att barnen ska skapa kopplingar mellan 

fiktion och det verkliga livet, att få hjälp att sätta bokens innehåll i samband till egna 

upplevelser och erfarenheter (2008, ss.22-23). För att skapa trygghet, stärka integritet och 

skapa en trygg miljö där barn kan våga berätta om de far illa kan slutsatsen dras att 

barnlitteratur kan vara ett användbart verktyg.

Jag har valt att undersöka hur barnlitteratur används i förebyggande och åtgärdande 

arbete med utsatta barn. Detta för att det inte finns mycket forskning inom detta område 

samt att det är ett aktuellt och viktigt ämne att belysa för att öka kunskaperna kring arbete 

med utsatta barn.

Syfte

Syftet är att beskriva hur barnlitteratur används i arbete med utsatta barn.

Frågeställningar

De frågeställningar undersökningen utgår från är följande:

 Vilken barnlitteratur anses lämplig att arbeta med?

 Vilken inverkan upplever respondenterna att arbete med barnlitteratur har på 

barnen?

 Används barnlitteraturen i förebyggande och/eller åtgärdande syfte?
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Bakgrund och utgångspunkter
Detta avsnitt beskriver det som utgjort bakgrunden för undersökningen och således vilka 

utgångspunkter som påverkat undersökningens utformning. Först presenteras statistik 

kring övergrepp mot barn följt av statistik över hur många barn som går i förskolan. 

Därefter beskrivs relevanta delar ur förskolans läroplan och en sammanfattning kring 

förebyggande och åtgärdande arbete samt begreppsdefinitioner för undersökningen.

Övergrepp mot barn

Statistik från Brottsförebyggande rådet (2017) visar att det under 2016 anmäldes 23700 

fall av misshandel mot barn i åldrarna 0-17 år. Av dessa anmälningar var 4300 av dem om 

barn i åldrarna 0-6 år, vilket motsvarar cirka 18% av den totala mängden anmälningar av 

barnmisshandel. Under 2016 skedde en ökning med 6% i anmälningar av misshandel mot 

barn i åldrarna 0-6 år. I många fall är den som anmäls som misstänkt förälder eller 

styvförälder till barnet. 

Carolina Jernbro och Staffan Janson forskar båda inom folkhälsovetenskap och har 

sammanställt en kartläggning av våld mot barn i Sverige. Kartläggningen är gjord genom 

enkäter med frågor om bland annat uppväxt, familj, uppfostran och våld. Dessa enkäter 

har elever i årskurs nio och andra året på gymnasiet fått besvara. Totalt deltog 4741 

personer i studien och den visade att 24% av alla deltagare någon gång blivit utsatta för 

fysiskt våld av en vuxen person. Sammanlagt hade 9% blivit utsatta för sexuella övergrepp 

av en vuxen, 6% blivit försummade, 16% blivit utsatta för psykiskt våld av en vuxen och 

14% hade upplevt våld mellan de vuxna i familjen. Sammantaget hade 44% av alla 

deltagare blivit utsatta för någon form av misshandel (2017, s.16,19). De olika formerna av 

misshandel har kanske inte hög procenthalt var för sig men sammantaget är det mellan 

varannan och var tredje deltagare som blivit utsatt under sin uppväxt. 

Förskolans läroplan

I läroplanen för förskolan beskrivs allas lika värde och att vuxna är viktiga förebilder 

(Skolverket, 2016, ss.4-5). Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt 

för rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Vidare står det att arbetet i 

förskolan ska präglas av omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, utveckling, 

lärande och trygghet. Detta överensstämmer med FN:s barnkonvention som påtalar barns 
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rättigheter och alla barns lika värde samt att barnets bästa ska vara i fokus och att ett barn 

har rätt att uttrycka sina åsikter (UNICEF, 2009, s.4). Detta kan enligt journalisterna och 

författarna Gabriella Ekelund och Annamaria Dahlöf inom utbildningsradion (UR) 

överföras till förskolans verksamhet genom att personalen strävar efter att vara lyhörda för

barnets perspektiv. De beskriver att när en vuxen intar ett barnperspektiv innebär det 

bland annat att i dialog möta och lyssna på barnet, att försöka förstå barnets livssituation 

med inlevelse och empati, samt att utifrån detta tillgodose de behov som barnet har (2009,

s.11). Barnlitteratur kan troligtvis vara en ingång i detta arbete. Skolverket (2017) har 

publicerat statistik som visar att 84% av alla barn i Sverige i åldrarna 1-5 år i gick i 

förskolan år 2016. En slutsats är att många barn i Sverige spenderar mycket tid i förskolan.

Tack vare att personalen i förskolan spenderar mycket tid tillsammans med barnen finns 

möjligheten att upptäcka om något inte står rätt till. 

Förebyggande och åtgärdande arbete

Terapeuten Kaisu Akselsdotter som har lång erfarenhet av frågor kring små barn och 

sexuella övergrepp påtalar många positiva effekter med sagoläsning som metod för att 

möta barn som befinner sig i riskzonen eller är utsatta för våld och övergrepp. Det 

stimulerar barns förmåga till symboliskt tänkande och är ett sätt att skapa kontakt med 

barnet. Förbjudna känslor och impulser kan få levas ut när barnen ges möjlighet att 

identifiera sig med karaktärer i böckerna och kan på så sätt bidra till bearbetning (1993, 

s.181). Psykoterapeuten Kerstin Völker anser att förebyggande arbete kan utföras på olika 

nivåer. På primärnivå kan det exempelvis innefatta förebyggande program för barn i 

förskola och skola (2002, s.286-287).  

Psykoterapeuterna Christina Back och Doris Nilsson redovisar studier som visat att barn 

som utsatts för sexuella övergrepp och sedan fått behandling utvecklats avsevärt mer än de

som blivit utsatta och inte fått behandling (2002, ss.240-241). Völker beskriver att forskare

i USA konstaterat att de förebyggande program som är mest effektiva är de program som 

siktar på att förebygga alla typer av övergrepp och inte endast utgår från sexuella 

övergrepp. Hon framhåller att målsättningen med förebyggande arbete i barnverksamhet 

ska vara att barnen får lära sig att sätta gränser och att de själva bestämmer över sin kropp.

Det står framskrivet att detta arbete bör fokusera alla typer av risker som barn kan utsättas

för och inte bara fokusera sexuella övergrepp (2002, ss.286-289).

7



Förskolläraren Mia Lingåker har skrivit en vägledning för främjande arbete kring integritet

i förskolan. Hon beskriver att det finns olika typer av integritet; fysisk som innefattar 

kroppen, psykisk som gäller bland annat åsikter och värderingar samt personlig integritet 

vilket innebär okränkbarhet. Hennes erfarenhet är att många barn som blivit utsatta inte 

vetat om att det var fel. Därför påtalar hon vikten av att lära barnen integritet och ge tidig 

förståelse för gränssättning kring sin egen kropp och person. Kunskap hos barnen om att 

övergrepp är fel kanske inte hindrar övergreppen från att ske men det kan öka chansen att 

barnen vågar berätta om de blir utsatta för något (2017, ss.74-75). Konkreta tips för det 

praktiska arbetet erbjuds och berör teman som att säga nej, kroppen, hemligheter och 

beröring. Hon har också en lista med tips på barnböcker att läsa och arbeta med 

tillsammans med barnen (ss.89-98).

Flera av dessa teman förekommer i min undersökning och flera av böckerna används i de 

olika verksamheter som representeras. Jag upplever att dessa teman ibland glöms bort i 

förskolans verksamhet och därför vill jag göra denna undersökning för att beskriva olika 

sätt att arbeta. Min önskan är att det ska kunna bli ett inspirationsunderlag för de personer

som läser den och att de kan implementera detta i de verksamheter där de är 

yrkesverksamma.

Begreppsdefinitioner

Barnlitteratur

Begreppet barnlitteratur innefattar i denna undersökning, i likhet med en beskrivning 

gjord av litteraturvetaren Lena Kåreland, böcker som är skrivna för och riktade till barn 

och ungdomar i åldern 0-18 år. Det anspelar alltså inte på åldern hos karaktärerna i boken 

utan definieras utifrån den konsumtionsgrupp boken är producerad för (2009, s.13).

Barn

I denna undersökning är definitionen av barn personer i åldern 0-18 år, vilket 

överensstämmer med den definition av barn som används i FN:s barnkonvention 

(UNICEF, 2009, s.14). I det förebyggande arbetet med barnlitteratur fokuseras åldern 1-6 

år då materialet till denna del utgörs av intervjuer med förskolepersonal. Medan den 

åtgärdande arbetet även innefattar barn i äldre åldrar.
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Utsatta barn

Begreppet utsatta barn innefattar i denna undersökning både barn som blivit utsatta för 

och bevittnat någon typ av våld. FN beskriver våld mot barn som någon typ av fysiskt eller 

psykiskt våld vilket innefattar vanvård, försummelse, sexuellt utnyttjande, skada, 

övergrepp och misshandel (UNICEF, 2009, s.21).

Förebyggande arbete

Samhällsvetaren Kristina Pellmer har tillsammans med folkhälsovetarna Bengt och Håkan 

Wramner skrivit en bok om grundläggande folkhälsoarbete. Inom ett folkhälsoperspektiv 

benämns förebyggande arbete enligt författarna som förebyggande åtgärder och är en form

av folkhälsoarbete. Förebyggande åtgärder innebär att göra insatser för att förhindra 

negativa tillstånd såsom fysiska eller sociala problem. Inom folkhälsa skulle detta också 

kunna kallas för både primärprevention och sekundärprevention (2012, ss.70-77). I denna 

undersökning används begreppet förebyggande arbete eftersom det fokuserar arbete med 

barnlitteratur i förebyggande syfte.

Åtgärdande arbete

Pellmer et. al. beskriver åtgärdande arbete som behandlande åtgärder vilka avser insatser 

som utförs när något negativt skett. Insatsernas mål är att eliminera det negativa, inom 

folkhälsovetenskap också kallat tertiärprevention (2012, ss.69-70, 77). I denna 

undersökning används begreppet åtgärdande arbete då det fokuserar det åtgärdande 

arbete som sker med hjälp av barnlitteratur när det finns vetskap om att ett barn blivit 

utsatt för någon typ av våld.

Barnsyn

En människas barnsyn är dess sätt att se barn som personer. Forskaren Eva Johansson 

framhåller att barnsynen påverkar vuxnas förhållningssätt till barn och att detta kan ske 

både medvetet och omedvetet (2011, s.58). Detta är ett begrepp som är vanligt 

förekommande i  förskolesammanhang och kommer användas i denna undersökning i 

anslutning till vuxnas förhållningssätt gällande läsning kring utsatta barn.
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Tidigare forskning
Följande avsnitt behandlar och sammanfattar tidigare forskning som är relevant för denna 

undersökning. Den forskning som framställs handlar om vikten av förebyggande arbete 

med utsatta barn och sagans funktion i terapi.

Trygg Beröring

Forskarna Mary L. Pulido, Sarah Dauber, Brenda A. Tully, Paige Hamilton, Michael J. 

Smith och Katherine Freeman har i en artikel behandlat utvärdering av ett förebyggande 

program för skolan i USA kring sexuellt utnyttjande av barn. Studien är gjord kring ett 

förebyggande program kallat Trygg Beröring (egen översättning). Trygg Beröring beskrivs 

av Pulido et al. som en klassrumsbaserad förebyggande intervention anpassad efter barn i 

förskolan upp till tredje klass i skolan. Detta förebyggande program har implementerats i 

skolor i New York sedan 2007 och konstruerades av en icke vinstdrivande organisation 

som strävar efter att förbättra livet för barn som blivit illa behandlade (2015, ss.1345-

1346).

Pulido et. al. beskriver att programmet innefattar en workshop på 50 minuter där dockor 

med etnisk mångfald används i scenarion genom rollspel som lär barn om vad trygghet 

kan innebära. Barnen får också en åldersanpassad aktivitetsbok som behandlar kroppslig 

trygghet att ta med hem och göra tillsammans med vårdnadshavare. Viktiga teman som 

bearbetas i workshopen innefattar privata delar på kroppen, hemligheter kontra 

överraskningar samt skillnaden mellan trygg och otrygg beröring. Information om att 

otrygg beröring kan utföras av någon barnet känner och att barnet inte ska vara rädd för 

att berätta är också en viktig del i workshopen, samt att barnet inte bär någon skuld till att 

ha blivit utsatt. Barnen får göra listor över vad de ska göra och vem de ska berätta för om 

de blir utsatta för otrygg beröring (2015, ss.1345-1346). Ett liknande material som finns i 

Sverige och tagits fram av Rädda Barnen är ”Stopp! Min kropp!” (Rädda Barnen, 2015).

Pulido et al. påtalar att förebyggande arbete mot sexuellt utnyttjande av barn till stor del 

består av interventionsprogram i skolan och att 90% av grundskolorna i USA erbjuder 

förebyggande arbete inom området. Det påtalas att barn som deltagit i förebyggande 

program kring sexuellt utnyttjande varit sju gånger mer angelägna att använda självförsvar

i simulerade händelser, jämfört med de som inte genomgått något program (2015, s.1344).

Studiens resultat framhåller enligt Pulido et. al. att gruppen med barn som genomgått det 

förebyggande programmet Trygg Beröring visade anmärkningsvärt större utveckling i 
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kunskap om otrygg beröring än kontrollgruppen med barn som inte genomgått 

programmet. Det framkom också tydligt i studien att barn i andra klass som genomfört 

programmet hade fått anmärkningsvärt högre kunskap än barnen i tredje klass som 

genomfört programmet. En förklaring till detta kan vara att deltagarna i tredje klass hade 

mer kunskap redan vid det första testet och därför inte påvisade lika stor skillnad i 

kunskap före och efter de genomfört programmet (2015, ss.1347-1349).

Förslag på fokus för vidare forskning som Pulido et al. (2015, s.1349) anger är bland annat 

studier av förebyggande program kring sexuellt utnyttjande av barn riktat mot yngre barn 

för att kunna synliggöra vilken ålder som är mest lämplig när det gäller deltagande i dessa 

program. Detta ser jag som ett argument för relevansen i det jag undersöker då det 

innefattar en typ av förebyggande arbete riktat mot barn i förskoleålder.

Sagoläsning med psykiskt sjuka patienter

Terapeuten Nina Maria Diana utforskar möjligheter att använda sagoläsning i terapi och 

har beskrivit en studie som gjorts av sagoläsning med psykiskt sjuka patienter. I studien 

har patienter fått delta frivilligt och de har träffats i gruppterapi en gång per vecka och 

tillsammans fått höra och diskutera sagor. Sagoläsning har också använts under 

individuella terapisessioner. Studien fick stor framgång och visade att sagoläsning är 

påtagligt användbart i arbete med psykiskt sjuka patienter. En av de största framgångarna 

är att sagoläsning inte upplevs hotfullt, det utgör en neutral nivå för patienten och 

behandlaren där karaktärerna i berättelsen och deras erfarenheter kan diskuteras utan att 

påtala patientens egen person. Fokus hamnar på berättelsens karaktärer samt deras 

konflikter och erfarenheter, det blir en neutral och delad upplevelse mellan patienten och 

behandlaren. Patienten får möjlighet att diskutera teman och konflikter utan rädsla att det 

kopplas till de egna personliga egenskaperna. Detta leder till en distans mellan de egna 

känslorna och det som utspelar sig i berättelsen, patienten kan kritisera och utvärdera 

karaktärernas ageranden utan att behöva försvara sin egen ställning som patient. De 

patienter som inte accepterat sin egen problematik kunde ändå diskutera problematiken 

utifrån karaktärerna medan de patienter som accepterat problematiken kunde diskutera 

utifrån berättelserna och dra paralleller till sig själva (1998, ss.176-178)

Diana påtalar att några styrkor med sagoläsning är enkelheten, att det blir en upplevelse 

samt är lugnande och vårdande. Sagoläsning kan vara kraftfullt; en lugn, stabil röst och ett 

rum utan störningsmoment kan bidra till en fulländad upplevelse. De flesta patienter blev 
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fångade av berättelserna och levde sig in i dem. Sagan om kejsarens nya kläder kunde 

exempelvis bidra till diskussion om förnekelse utan att patienterna behövde bli anklagade 

för liknande beteenden. Genom att diskutera de olika karaktärernas sätt att hantera 

konflikten kunde patienterna ventilera olika sätt att hantera förnekelse samt eventuella 

effekter av dessa. I individuell terapi kunde sagorna väljas utifrån patienterna och på så 

sätt riktas medan sagorna som valdes för användning i gruppterapin hade mer generella 

teman som kunde beröra fler deltagare. Sammantaget visar studien att sagoläsning är 

effektivt med patienter som är psykiskt sjuka. Diana hänvisar också till och drar en 

koppling mellan studien och Bruno Bettelheims betoning av att sagoläsning är viktigt för 

barns utveckling. Barn behöver få uppleva teman kring förlust, identitetssökande och resor

genom livet för att utvecklas på ett normalt sätt. Diana menar att dessa teman fortsätter 

vara centrala genom resten av livet, så som tillit, ärlighet och medlidande (1998, ss.176-

178).

De positiva effekter med sagoläsning som Diana beskriver i samband med psykiskt sjuka 

patienter kan enligt mig också uppnås genom läsning med barn. Läsningen öppnar upp för

exempelvis igenkänning och möjlighet att samtala om svåra saker utan att koppla det till 

den egna personen. Detta skulle kunna bidra till att skapa en trygg grund där barn som blir

utsatta kan våga berätta vad de upplevt och funderar på.

Sagoläsning och lek i terapi för utsatta barn

Psykologen Armelle Hours har utforskat användning av sagoläsning och lek i gruppterapi 

för utsatta barn. Studien är gjord på ett institutionellt fosterhem där barnen fick delta i 

gruppterapi under en längre tid. Terapiträffarna ägde rum en gång i veckan och barnen 

som deltog var mellan sex och tolv år gamla. Idén var att barnen skulle få hjälp att 

successivt känna tillit och utveckla sina relationer, därför behövde de delta i terapi under 

en längre tid för att kunna få positiva effekter av behandlingen. Hours beskriver att 

sagoläsning innebär en möjlighet för barnen att känna sig trygga och att föreställa sig 

positiva utgångar istället för att falla in i mönster av våld. Många utsatta barn fokuserar all 

sin energi på att överleva och därför finns det inte energi kvar till att använda fantasin. Att 

använda sig av en aktivitet i lek som skiljer sig från barnets personliga bakgrund och 

genom sagoläsning finns möjlighet att på ett tryggt sätt lära känna barnet. Det är ett sätt 

att närma sig barnet utan att tränga sig på. Sagor föreslår en lösning på problem och 

konflikter som varje människa kan uppleva. De aktiviteter i lek som använts är bland 

andra att måla, rollspel och att använda modellera. De vuxnas roll under terapin var att 
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hålla leken igång, att finnas närvarande, att stötta och hjälpa till att föra leken vidare 

(2014, ss.141-145).

Hours framhåller vikten av att de vuxna var uppmärksamma på eventuella intrång på 

barnens tillit under terapitillfällena och att gränserna mellan det personliga och det 

offentliga fick tydliggöras. Därför fick också barnen dra sig undan utan att bli exkluderade, 

då kunde det hjälpa att prata om det som skedde för att återupprätta tillit. Hours beskriver 

två exempel på hur barn fått positiva effekter av sagoläsning. Det ena exemplet handlar om

ett barn som genom att höra sagan om Askungen och sedan leka hittade ett sätt att 

uttrycka sin egen berättelse och nöd. Det andra exemplet innefattar ett barn som genom 

sagan om de tre små grisarna kunde återupptäcka lyckan i att leka. Detta gjorde barnet 

genom att de byggde upp ett hus av papper som representerade huset av tegelstenar i 

sagan och på så sätt blev ett tryggt och säkert utrymme att leka på. När barn deltagit i 

gruppterapi under en längre tid har positiva effekter blivit synliga, bland annat att de blir 

tryggare och börjar göra framsteg. Att återupptäcka en känsla av trygghet hjälper barnen 

att känna sig skyddade. Det har synliggjorts tydliga skillnader i hur enkelt barnen reagerat 

på sagor jämfört med att behöva brottas med sin egna personliga historia. Genom att 

inkludera sagoläsning i behandlingen av utsatta barn erbjuds barnen att känna sig trygga 

och möjligheten att föreställa sig positiva alternativ jämfört med deras egna 

våldsrelaterade upplevelser (2014, ss.145-150).

Sagoläsning med utsatta barn verkar vara användbart. Därför vill jag undersöka hur detta 

sker förebyggande i förskolan och åtgärdande i verksamheter där de möter utsatta barn. 

Att sagan har en terapeutisk funktion verkar det inte vara någon fråga om, så frågan blir 

istället om och i så fall hur den används.

Metod
Valet av metod för denna undersökning är semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. 

Samhällsvetaren Alan Bryman beskriver att kvalitativa intervjuer kan ge fylliga och 

detaljerade svar och att det är en metod som är relativt anpassningsbar efter forskarens 

privatliv, dock väldigt tidskrävande (2011, ss.412-413). Sociologiforskaren Jan Trost menar

att kvalitativa intervjuer ger komplexa svar, vilket leder till ett rikt material som 

förhoppningsvis kan synliggöra åsikter, mönster och skeenden (2010, s.25). Statsvetarna 

Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors påtalar att många aspekter kan påverka 
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resultat i intervjuer, exempelvis personkemin mellan den som blir intervjuad och den som 

intervjuar (2009, s.115), vilket är något att ha i åtanke under undersökningen.

Kvalitativa intervjuer en lämplig metod eftersom min undersökning är inriktad på att 

beskriva yrkespersoners uppfattningar och upplevelser av arbete med barnlitteratur och 

utsatta barn. I och med att det är kvalitativa intervjuer menar Bryman att intervjun kan ta 

olika spår för att tydliggöra vad den intervjuade upplever relevant och det är därför inte 

nödvändigt att strikt följa intervjuguiden utan relevant att kunna avvika från denna 

beroende på svaren från den intervjuade (2011, s.413). För att säkerställa att intervjuerna 

rör sig kring ämnen och frågor som är relevanta för syftet med undersökningen har jag 

gjort en intervjuguide (se Bilaga 2) att utgå från under intervjuerna. I enlighet med att 

Bryman påtalar vikten av flexibilitet i kvalitativa intervjuer finns möjligheten att frångå 

intervjuguiden samt att ställa olika följdfrågor beroende på respondenternas svar (2011, 

s.413). Intervjuguiden är skapad utifrån undersökningens frågeställningar och teman, 

vilket mynnat ut i mer specifika frågor att kunna ställa under intervjuerna.

Eftersom det finns en intervjuguide att utgå från är intervjuerna semistukturerade. 

Bryman vidhåller att frågorna i intervjuguiden kan komma i olika ordning beroende på 

intervjusituationen i en semistrukturerad intervju (2011, s.415-416). Han framhåller att 

semistrukturerade intervjuer ofta används för att kunna beröra specifika frågeställningar 

när det är en undersökning som har ett relativt tydligt fokus, vilket överensstämmer med 

denna undersökning. Intervjuerna är cirka 30 minuter långa för att hinna inkludera alla 

områden i undersökningen. Det finns utrymme att prata längre om respondenten eller 

intervjuaren inte känner sig färdig men utgångspunkten är 30 minuter då det tar lång tid 

att sedan transkribera intervjuerna.

Intervjuerna spelas in för att sedan transkriberas och på så sätt underlätta analys av 

materialet. Bryman hävdar att en timmes intervju kan ta upp till fem-sex timmar att 

transkribera (2011, s.430). Intervjuerna är mer som ett samtal, vilket kan medföra 

trygghet, om intervjuaren inte sitter och antecknar utan utgår från intervjuguiden och 

samtalar kring dessa frågor. Efter att intervjuerna är genomförda sker transkriberingen 

fortast möjligt, i enlighet med Bryman (2011, s.428). Han beskriver också fördelar med 

transkribering som Heritage har påtalat, exempelvis: det bidrar till att förbättra minnet 

hos intervjuaren, underlättar analys och materialet kan granskas flera gånger.
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Urval

Denna undersökning har ett målinriktat urval av respondenter. Detta för att, som Bryman 

påtalar, försöka skapa överensstämmelse mellan frågeställningarna i undersökningen och 

urvalet av personer. Fokus är att intervjua personer som är relevanta utifrån 

frågeställningarna i undersökningen (2011, s.434). Då denna undersökning strävar efter att

beskriva samt jämföra förebyggande och åtgärdande arbete som inkluderar barnlitteratur 

intervjuas personer inom olika yrkesgrupper. Totalt intervjuas sex personer, tre som 

arbetar främst förebyggande och tre som arbetar mer åtgärdande. Detta för att kunna göra 

en jämförelse däremellan. Representanter för det förebyggande arbetet är i denna 

undersökning förskolepersonal medan det åtgärdande arbetet redogörs för av personal i 

verksamheter där de möter utsatta barn och utsattheten är uttalad.

Analys

När det insamlade materialet från intervjuerna transkriberats analyseras det och 

tematiseras utifrån tematisk analys. Bryman förklarar att tematisk analys kan ingå i flera 

olika tillvägagångssätt vid analys av kvalitativa data. Inom tematisk analys finns det ett 

tillvägagångssätt som kallas framework. Detta sätt att analysera innefattar att skapa 

matriser med olika teman och subteman. Efter att teman identifierats används korta 

utdrag ur från data och placeras in i matrisen under det subtema som innehållet 

behandlar. När utdrag används uppmanas forskaren att inte ta för långa utdrag, ange var i 

utskriften det är hämtat, behålla deltagarens språk i största möjliga mån samt använda 

förkortningar. Denna matris utgör sedan ett ramverk för att hantera teman och data vid 

tematisk analys av kvalitativa data. Hur temana identifieras behöver inte anges men 

forskaren uppmanas ha ögonen öppna för bland annat repetitioner, metaforer, 

teorirelaterat material samt likheter och skillnader (2011, ss.528-530). I denna 

undersökning identifieras tre teman; vilka syften som finns med att använda böckerna, 

teman som förekommer i barnlitteraturen och hur det används. Dessa tre teman 

analyseras utifrån förebyggande och åtgärdande arbete, vilket resulterar i totalt sex 

matriser med olika subteman utifrån det arbete som analyseras (se Bilaga 3). När 

respondenterna inte uttryckt något som kan placeras in under ett specifikt subtema är 

detta markerat med ett streck.
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Etiska överväganden

Vid forskning finns etiska principer att följa, Bryman påtalar detta och några av dem 

beskrivs nedan (2011, ss.131-132).

 Informationskravet; berörda personer ska informeras om syftet med studien samt 

om vilka moment som ingår. Det är också viktigt att deltagarna vet att medverkan är

frivillig och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande.

 Samtyckeskravet; deltagarna i studien måste ge sitt samtycke till att medverka och 

om deltagarna är barn behöver vårdnadshavare och/eller föräldrar godkänna 

barnens deltagande.

 Konfidentialitetskravet; personuppgifter till deltagare ska behandlas med största 

konfidentialitet och ingen utomstående ska ha tillträde till dem.

 Nyttjandekravet; insamlade uppgifter i studien får endast användas till 

forskningens ändamål och inget annat.

Bryman menar att diskussioner kring etik i forskning ofta berör att deltagarna inte ska 

komma till skada, forskningen får inte vara inkräktande på deltagarnas privatliv och ingen 

form av bedrägeri eller falsk information får förekomma (2011, s.132). Vid eventuellt 

avbrott av medverkan behövs klartecken för om redan insamlat material får användas i 

studien eller inte. Vetenskapsrådet beskriver hur en person som tar emot en uppgift som är

belagd med sekretess blir belagd med tystnadsplikt, om inte anmälningsplikten träder in 

(2017, s.40). Detta beaktas i denna undersökning då de flesta som intervjuas är belagda 

med sekretess.

För att uppfylla dessa krav finns ett informationsbrev om undersökningen (se Bilaga 4) där

det intygas att det insamlade materialet kommer vara avidentifierat för att inte kunna 

härledas till någon person eller arbetsplats. Brevet innehåller också information om 

undersökningens syfte, vad materialet ska användas till, hur det kommer hanteras och att 

deltagande är frivilligt samt kan avbrytas utan närmare förklaring. I samband med 

informationsbrevet skickas också en samtyckesblankett ut (se Bilaga 5) och samlas in med 

underskrift vid intervju.
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Resultat och analys
Det insamlade materialet har transkriberats och analyserats genom tematisk analys, nedan

presenteras innehållet utifrån olika teman och subteman som identifierats. De teman som 

presenteras är syftet med barnlitteraturen, teman i barnlitteraturen och sätt att arbeta med

barnlitteraturen. Inom varje tema beskrivs först det förebyggande arbetet och sedan det 

åtgärdande arbetet samt en jämförelse dem emellan. En lista över de barnböcker samt 

arbetsmaterial och litteratur som de vuxna utgått från finns bifogad (se Bilaga 1). Detta 

antas vara den barnlitteratur som anses lämplig att använda. Förskollärarna som 

intervjuats uttryckte att de inte upplevde något barn i gruppen som utsatt och därför är det

arbete som beskrivs allmänt förebyggande. I de verksamheter där personalen möter utsatta

barn är utsattheten uttalad och därför är arbetet åtgärdande och mer riktat.

Syfte med barnlitteraturen

De syften som förskollärarna beskrivit med barnlitteratur i sin verksamhet är vila och att 

stärka barnen. På den förskoleavdelning där respondenterna arbetar användes 

barnlitteraturen främst under den så kallade ”läsvilan”. Detta är ett tillfälle som 

förekommer i princip varje dag efter lunch när de tre förskollärarna sätter sig i varsin soffa 

med varsin åldersindelad grupp och läser för barnen. Ingen av respondenterna uttryckte 

att syftet med denna läsning var vila men de kallade det för ”läsvila” och påtalade att detta 

är det tillfälle under dagen då läsning vanligast förekommer. Utifrån detta vanligen 

förekommande tillfälle för läsning och benämningen för det dras slutsatsen att syftet med 

läsningen är att samla ihop barnen, att de ska få vila efter maten. Alla tre respondenter 

uttryckte vikten av att stärka barnen i förskolan, inte explicit i koppling till användning av 

litteraturen men när de olika temana i böckerna diskuterades. Personalen påtalade vikten 

av att stärka barnen i sin rätt att säga nej samt att barnen ska bli självständiga. Arbetet 

med litteratur uttalades vara förebyggande och att det är viktigt att stärka barnen i sitt sätt 

att vara, att de duger och är värdefulla.

De syften som kunnat identifieras i användningen av barnlitteratur där personalen möter 

utsatta barn är: igenkänning, inte ensam, inte barnets fel och lära känna. Ett syfte som 

endast påtalades av en respondent är njutning. Respondenten uttryckte att de använt 

sagoböcker för att stimulera barnens fantasi och för att låta barnen njuta en stund. 

Igenkänning betonades som viktigt inom alla verksamheter, att barnen kan få lyssna och 

känna igen sig själva eller andra i sin omgivning utifrån karaktärer i böcker. Detta bidrar 
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också till att uppfylla syftet kallat ”inte ensam” då barnen får se att det finns fler som har 

det på liknande sätt, att de inte är ensamma om att befinna sig i en utsatt situation. Detta 

knyter också an till ”inte barnets fel”, att det är viktigt att barnen får höra att allt det 

jobbiga som händer inte är deras fel. Litteraturen påtalas också vara ett sätt att lära känna 

barnen, att bygga relationer och komma nära. Flera av dessa syften existerade parallellt 

med varandra utifrån en och samma bok. En respondent uttryckte också syftet 

förberedelse; om ett barn exempelvis skulle placeras i ett boende fanns det barnlitteratur 

att läsa tillsammans med barnet som förberedelse.

Det finns fler syften med barnlitteratur kring utsatthet i verksamheter där personalen 

möter utsatta barn än i förskolan. I förskolan påtalas istället att barnlitteraturen används 

utifrån olika syften och kring aktuella ämnen, exempelvis naturkunskap eller matematik. 

Det är påtagligt hur många fler barnböcker som presenteras i de andra verksamheterna 

jämfört med förskolan då endast en barnbok och en bokserie med temaböcker påtalas 

inom förskoleverksamheten. Personalen i verksamheter som riktar sig till utsatta barn 

presenterar i de flesta fall en hög med barnböcker som de visar och berättar om. Det finns 

många olika böcker med olika teman men också flera böcker som behandlar samma tema. 

I förskoleverksamheten påtalas en barnbok som ingen minns namnet på, den tas dock 

fram efter en av intervjuerna. Sedan nämns också serien med barnböcker med olika teman,

men inte mer specifikt vad dessa innehåller. Det är kanske inte konstigt att det arbetas 

kring utsatthet i mindre utsträckning i förskolan då det finns många olika delar att 

inkludera i arbetet i verksamheten, medan personalen i de andra verksamheterna arbetar 

med just utsatthet. Personalen i de andra verksamheterna är medveten om de positiva 

effekter som finns med läsning av barnböcker, vilka Edwards betonar (2008, ss.22-23). 

Det är dock en påtaglig skillnad som framkommer mellan personalen i dessa verksamheter

och förskolepersonalen. Frågan är om skillnaden i medvetenhet kring utsatthet kopplat till 

barnlitteratur ska vara så stor, oavsett verksamhet, eftersom alla respondenter möter barn.

Teman i barnlitteraturen

De teman i barnlitteraturen som kunnat identifieras i förskollärarnas svar är hemligheter 

och rättigheter. På denna avdelning hade de läst en bok som behandlar bra och dåliga 

hemligheter. Sedan hade de gjort ett temaarbete utifrån denna i en vecka där de hade 

samlingar och diskuterade tillsammans med barnen vad som är bra och dåliga 

hemligheter. Både personalen och barnen fick frivilligt dela med sig av hemligheter för 

resten av gruppen. Barnen verkade tycka hemligheter var intressant under veckan det 
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arbetades med temat men personalen upplevde att nyfikenheten inte höll i sig. Temat 

rättigheter nämndes också, både direkt och indirekt. De använder kompisböcker som 

bygger på barnkonventionen och arbetet i gruppen har utgått mycket från dessa böcker, 

exempelvis att säga stopp och rätten att säga nej.

Två teman som påtalas är känslor och integritet, dessa förekommer dock inte i 

barnlitteraturen som presenteras utan i annat arbetsmaterial. Det finns en handledning 

från Brottsoffermyndigheten som heter ”Liten och trygg” vilken behandlar känslor. Till 

detta material finns också känslokort, kort med karaktären Liten som uttrycker olika 

känslor, vilka används i arbetet i barngruppen. Materialet ”Stopp! Min kropp!” från Rädda 

Barnen behandlar integritet och gränssättning, vilket personalen indirekt arbetar med i 

koppling till rättigheter men inte utifrån någon barnlitteratur utan då från detta 

arbetsmaterial. Utifrån respondenternas svar kan utläsas att dessa teman var viktiga, men 

ingen barnlitteratur används kring dem.

Våld, känslor, hemligheter, rättigheter och integritet är de teman som framkommit 

förekommer i barnlitteraturen som används. Ett tema som en av respondenterna också 

påtalar är jämställdhet, att det behöver börja tidigt och därför är det bra att läsa om ihop 

med barnen samt koppla det till att alla får vara sig själva. Det framkommer också att 

barnlitteratur kring polis och brandmän använts för att bearbeta barns eventuella rädslor 

för myndighetspersoner. Våld uttrycks som ett grundläggande tema i barnlitteraturen av 

de två respondenter som arbetar i anslutning till skyddade boenden. De menar att våldet är

grundläggande att prata om och att det då är bra att utgå från barnlitteratur som 

behandlar våld. Känslor är också ett centralt tema, dels i barnlitteraturen men också 

utifrån exempelvis känslokort till en barnbok och utifrån annat bildmaterial. Hemligheter 

är likaså ett tema som diskuteras mycket och funderas kring med hjälp av olika material, 

men det är endast en respondent som visar att detta tema fanns i barnlitteraturen. 

Rättigheter uttrycker alla tre respondenter som fundamentalt och viktigt att läsa och 

samtala med barnen om, exempelvis rätten att säga nej, rätten till ett namn och rätten att 

tro och tycka olika. Temat integritet förekommer indirekt i samband med rättigheter kring 

kroppen men en respondent påtalar det också i samband med en barnbok och en koppling 

till att kramar inte ska vara ett tvång.

Likväl som det presenteras fler barnböcker i verksamheter riktad till utsatta barn nämns 

också fler teman inom dessa verksamheter jämfört med förskolans verksamhet. 

Hemligheter och rättigheter är de två teman som tas upp i barnlitteratur både i förskolan 
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och i verksamheter där personalen möter utsatta barn. På flera ställen påtalas vad som är 

bra och dåliga hemligheter, en respondent i förskolan uttryckte det enligt följande:

..bra hemligheter är sånt som känns lite pirrigt och spännande, medan dåliga hemligheter 

är sånt som man kan få lite ont i magen av och inte må bra. Och att det är viktigt att prata med en 

vuxen då, man ska våga göra det.

Rättigheter är ett tema som påtalas av alla respondenter men i förskolan uttrycks det i 

samband med lek, rätten att säga nej och stopp till kompisar som tränger sig på, medan det

i andra verksamheter påtalas mer direkt i anslutning till barnkonventionen, rätten till sitt 

namn, rätten till sin åsikt och rätten att slippa våld. Ett tema som förekommer inom både 

förskolans och andra verksamheter är känslor. Dock påtalas det i verksamheter där 

personalen möter utsatta barn i samband med barnlitteratur och förskolans verksamhet 

kopplat till arbetsmaterial. Samma tema påtalas i både förebyggande och åtgärdande 

arbete men i förskolan används färdigställda undervisningsmaterial och i andra 

verksamheter används barnlitteratur. Frågan är varför det är på detta sätt. Det kan höra 

ihop med skillnaden i medvetenhet av barnlitteraturens positiva effekter men också bero 

på att det i förskolan ska ske lärande. I förskolan är lärande i fokus medan bearbetning är 

det som framkommer som centralt i de verksamheter där personalen möter utsatta barn.

Sätt att arbeta med barnlitteraturen

De sätt att använda barnlitteraturen som påtalas av förskollärarna är följande: läsning, 

digital läsning, dramatisering, samtal och att rita. Läsning av barnlitteraturen sker 

främst under ”läsvilan” men också om ett barn tar eget initiativ och kommer fram med en 

bok till förskollärarna. ”Läsvilan” sker främst i tre olika soffor i åldersindelade grupper 

men ibland också hela gruppen av barn samtidigt och ibland utomhus. Läsningen kan 

också ske digitalt vid läsplatta, QR-koder och tv. Detta kan ske genom att barnen med hjälp

av en läsplatta själva scannar QR-koder och en bok läses upp, eller att hela barngruppen 

gemensamt sitter framför tv:n där en bok syns upp på skärmen, en gemensam vila. En av 

förskollärarna har arbetat cirka nio månader på avdelningen och kan därför inte svara på 

hur de arbetat utifrån barnlitteraturen tidigare, men de två andra förskollärarna betonar 

båda att dramatisering använts. Den dramatisering som beskrivs var främst att de vuxna 

spelar teater för barnen som ändå är delaktiga och att barnen sedan fritt får dramatisera i 

sin lek. I anslutning till detta påtalas också att barnen får rita utifrån böcker och samtal 

kring böcker, exempelvis det som upplevs spännande samt kopplat till att säga stopp. Alla 

tre i personalen framhåller att samtal med barnen är en stor del av arbetet i teman kopplat 
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till utsatthet. Dagliga samtal med barnen om bemötande av kompisar, lösning av konflikter

och samtal utifrån teman i barnlitteraturen, så som hemligheter och rätten att säga nej.

Läsning, samtal och skapande är de sätt som framkommit att barnlitteraturen används 

genom i de verksamheter där de möter utsatta barn. Läsning av böcker är vanligt 

förekommande och då är det ofta också samtal utifrån boken. Detta sker både i grupp och 

enskilt. Vilken barnlitteratur som används anpassas efter exempelvis ett bestämt tema, 

barngruppen eller det enskilda barn som ska delta. Alla respondenter uttrycker vikten av 

att vara flexibel och att följa barnens intressen och viljor i vilka böcker som är intressanta, 

oavsett vad som planerats innan. Skapande uttrycks användas i anslutning till litteraturen, 

så som att rita var i kroppen olika känslor sitter, att göra masker med olika känslor och att 

leka med lera. Det framkommer att stor del av dessa verksamheter är samtal men att de 

inte alltid sker utifrån barnlitteratur. Samtalen behandlar ofta de teman som förekommer i

barnlitteraturen, även om samtalen inkluderade fler teman också.

Inom både förskolans verksamhet och verksamheter där personalen möter utsatta barn 

förekommer läsning, samtal och skapande/att rita som olika sätt att använda 

barnlitteraturen. I förskolan används också digitala verktyg för att läsa samt 

dramatisering, vilket inte påtalas förekomma i de andra verksamheterna. Barnlitteraturen 

används på fler sätt i förskolan men fler böcker samt teman behandlas i verksamheter där 

personalen möter utsatta barn. Detta skulle kunna bero på att det i förskolan inkluderas 

fler delar från läroplanen i samma aktivitet och därför sker aktiviteter på flera olika sätt, 

samt att digitala verktyg ska användas i förskolan medan det inte finns något krav på detta 

i de andra verksamheterna.

Inverkan på barnen

Alla sex respondenter uttrycker att de inte kan minnas att de någonsin fått någon negativ 

reaktion från ett barn kopplat till barnlitteratur. De tre respondenterna som möter utsatta 

barn är alla väldigt positiva till användandet av barnlitteratur i sina verksamheter och 

utgår mycket från detta. Det uttryckts upplevelser av att barnen älskar att lyssna, att det är 

något med barnlitteratur som fångar dem, även de barn som kanske annars har svårt att 

sitta still och koncentrera sig. Det fungerar bra och barnen ger positiva reaktioner, annars 

hade inte arbetet fortsatt utifrån litteratur. Barnen tycker att det är roligt, de gillar att läsa 

och titta på bilderna, det upplevs inte vara någon stress med att vända blad. De tre 

förskollärarna är också positiva till barnlitteraturens användning, men det uttrycks att de 
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inte tar upp extrema saker, troligtvis menas våld som en extrem sak då utsatthet 

benämndes som extremt. Dock påtalas det att barnen är fria att ta till sig det de vill. 

Förskollärarna upplever engagemang från barnen, särskilt i samband med dramatisering 

av böcker och barnen har varit fascinerade vid samtal om hemligheter. Respondenterna 

upplever att barnen tar till sig och testar det som samtalats om i koppling till 

barnlitteraturen. Sammantaget är alla sex respondenter positiva till användandet av 

barnlitteratur. Däremot finns en viss rädsla för att beröra alltför obehagliga ämnen inom 

förskolan. Därför väljs barnlitteratur som inte inkluderar ämnen som tros vara för 

obehagliga i förskolans verksamhet.

Denna rädsla för att beröra obehagliga ämnen i förskolan skulle kunna bero på bristande 

kunskap om vad våld är. Att våld mot barn inte bara är fysiska slag utan att det, i enlighet 

med FN:s definition kan vara både fysiskt och psykiskt, vilket innefattar vanvård, 

försummelse, sexuellt utnyttjande, skada, övergrepp och misshandel (UNICEF, 2009, 

s.21). Det skulle också kunna bero på att de positiva effekter som finns med läsning av 

barnböcker, vilka påtalas av Edwards (2008, ss.22-23), inte är påtalade för förskollärarna. 

Något som också skulle kunna påverka användandet av barnlitteratur i förskolan är den 

barnsyn som förskollärarna har. Detta påverkar förskollärarnas förhållningssätt till barnen

och således vilken barnlitteratur som används. Johansson beskriver ett tema inom barnsyn

där vuxna utgår från barnets bästa, fast från ett vuxet perspektiv. Detta innefattar en 

föreställning om att vuxna vet bättre och därför vet vad som är bäst för barnet (2011, ss.68-

70). Då det uttrycks att inte extrema saker påtalas och även att vissa saker inte ska finnas i 

barns föreställningsvärldar skulle detta kunna visa på en upplevelse av att de vuxna vet vad

barnen behöver och inte behöver. Detta överförs i valet av barnlitteratur och därför väljs 

inte barnböcker som exempelvis behandlar temat våld. Det kan också vara del av en 

romantiserad barnsyn där barnen ses som ömtåliga och därför ska skyddas mot svåra 

upplevelser. Dock har många barn tyvärr redan upplevt svåra saker i hemmet och då kan 

barnlitteraturen, enligt Edwards, vara ett bra sätt för bearbetning (2008, ss.22-23). 

Dessutom kan det vara ett förebyggande arbete i att lära barn vad som är rätt och fel att 

göra mot någon annan, oavsett om det är en vuxen eller ett barn. Detta är de funderingar 

som uppkommit vid analysering av materialet och ingen absolut sanning, men tankar att 

fundera över kring användandet av barnlitteratur kopplat till utsatthet.
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Förebyggande eller åtgärdande arbete

De tre förskollärarna uttrycker alla att arbetet med barnlitteratur sker i förebyggande syfte.

Vikten av att välja barnlitteratur som på något sätt berör känslomässigt betonas. Genom 

det kan tankar och funderingar väckas för barnen i framtiden om de befinner sig i 

situationer och diskuterats i samband med barnlitteratur. Det påtalas dock att arbetet med 

barnlitteratur kanske sker när det redan är för sent, när ett barn redan blivit utsatt för 

någonting. Det framkommer också i samband med resonemang kring att det är ett 

förebyggande arbete att det inte ska finnas i barnens föreställningsvärld, troligtvis åsyftas 

våld.

En respondent som möter utsatta barn upplever inte att barnlitteraturen är förebyggande 

eller åtgärdande i sig själv utan att den är ett pedagogiskt redskap. Ett redskap i 

verksamheten för att kunna fånga barnens uppmärksamhet och som underlag för 

reflektion och diskussion. Resterande respondenter som arbetar i verksamheter riktade till

utsatta barn framhåller att arbetet främst är åtgärdande då barnen redan blivit utsatt när 

de möter dem. Dock påtalas att arbetet också är förebyggande, att barnen behöver rustas 

för framtiden.

Konklusioner
Analysen av materialet är gjord genom transkribering, markering av teman och sedan 

citering i matriser för olika identifierade teman och beskrivning av dessa i texten. I 

analysen framstår allt arbete kring barnlitteratur, oavsett i vilken verksamhet det sker, som

olika typer av förebyggande. Skillnaden mellan förskoleverksamheten och verksamheterna 

där de möter utsatta barn är att i de sistnämnda verksamheterna också arbetar åtgärdande,

vilket inte uttryckts göras i förskolan. Dessutom tas fler ämnen upp med hjälp av 

barnlitteratur där de möter utsatta barn, så som våld och känslor.

Barnlitteraturen används på många olika sätt och verkar användas på liknande sätt både 

inom förskola och verksamheter där de möter utsatta barn. Läsning, samtal och skapande 

förekommer både inom förebyggande och åtgärdande arbete. Utöver detta användes också 

dramatisering och digital läsning i förskolans verksamhet, något som inte påtalades finnas 

i de andra verksamheterna. Alla respondenter var, som tidigare nämnt, positiva till 

användning av barnlitteratur, vilket i sig är ett argument för att barnlitteratur har en plats i

arbetet kring utsatta barn.
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Sammanfattningsvis har det utifrån frågeställningarna framkommit olika sätt att arbeta 

med barnlitteratur, vilka böcker som används och därmed anses lämpliga finns i en bilaga 

(se Bilaga 1) och inga respondenter har fått negativa reaktioner från barn vid användning 

av barnlitteratur utan endast upplevt att det haft positiv inverkan på barnen.

Denna undersökning presenterar olika sätt att använda barnlitteratur i arbetet kring 

utsatta barn och besvarar således frågeställningarna och uppfyller syftet. Metoden som 

använts fyllde den önskade funktionen, även om det var tidskrävande att transkribera sex 

intervjuer blev det ett rikt material att analysera. Det var svårt att få tag på respondenter 

till undersökningen, inte för att ingen ville delta utan för att många som blev uppringda var

bortresta eller satt i sammanträde. Dock har jag mötts av stort engagemang, även från 

personer som inte kunnat delta i undersökningen då de inte arbetat med barnlitteratur. 

Detta tyder på att just utsatta barn är ett ämne som berör och engagerar.

Den tidigare forskning som presenterats är argument för att använda barnlitteratur medan

denna undersökning fokuserat hur barnlitteraturen används. Därför går undersökningen 

inte att jämföra med tidigare forskning och behöver därför utföras igen på liknande sätt för

att kunna jämföras och för att fastställa dess trovärdighet. Det som framkommit i denna 

undersökning är sex personers upplevelse av sitt eget arbete med barnlitteratur. Dessa 

upplevelser har sedan tolkats av mig och sammanställts i denna undersökning. Om andra 

personer skulle intervjuas och en annan person analyserat materialet skulle resultatet 

troligtvis se annorlunda ut. Dock skulle förhoppningsvis en del aspekter fortfarande 

stämma överens och på så sätt kan denna undersökning ändå fylla en funktion i framtida 

forskning. Min önskan är att denna undersökning ska bli ett inspirationsunderlag för 

yrkesverksamma som möter barn. Att undersökningen ska kunna läsas för att hitta sätt att 

arbeta med barnlitteratur och att få tips på vilka böcker som kan användas.

Min upplevelse är att det kan finnas en rädsla för att prata om tunga ämnen med barnen i 

förskolan och att det kanske saknas kunskap om vad våld faktiskt är. Då en respondent 

uttryckte det som för extremt är min uppfattning att hon kanske inte räknar in exempelvis 

försummelse eller psykiskt våld i detta, då våld uppfattades som ett extremt ord av henne 

och kanske då åsyftar endast fysiska slag. Då Jernbro och Jansons kartläggning av våld i 

Sverige visar att 44% av deltagarna blivit utsatta för någon form av våld (2017, s. 19) 

upplever jag att det är viktigt att börja prata om detta och arbeta förebyggande i förskolans 

verksamhet. Vilket flera respondenter instämmer i, för att citera en av dem:
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Man måste ju rusta de här barnen för livet.. Man måste prata om det (våldet).. Så det är 

jätteviktigt, framför allt, det är ju därför jag använder litteratur och lek, för att göra våldet 

pratbart helt enkelt.

Om jag hade fortsatt utforska barnlitteratur i arbetet med utsatta barn skulle jag vilja göra 

en större undersökning för att om möjligt kunna ge en representativ bild. Det skulle också 

vara intressant att bedriva aktionsforskning, att exempelvis låta förskolepersonal gå på en 

föreläsning om våld kopplat till barnlitteratur och sedan vara med och se hur de arbetar 

med barnen efter det.
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Bilagor

Bilaga 1: Omnämnd litteratur och arbetsmaterial

Bilaga 2: Intervjuguide

Bilaga 3: Tematisk analys

Bilaga 4: Informationsbrev

Bilaga 5: Samtyckesblankett
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Omnämnd litteratur och arbetsmaterial

Barnlitteratur

Agneta Frick. Min hemlighet: en bok om våld i familjen. 2004. Malmö: Kriscentrum för 

våldsutsatta kvinnor och deras barn i Malmö.

En bok om tre olika personer och deras familjesituationer. Till en början verkar allt bra 

men sedan framkommer att alla bär på olika hemligheter.

Pernilla Stalfelt. Våldboken. 2005. Stockholm: Eriksson & Lindgren.

En faktabok för barn med mycket bilder som handlar om olika typer av våld.

Gro Dahle. Den arge. 2009. Göteborg: Daidalos.

Denna handlar om och bygger på en sann berättelsen om pojken Boj vars pappa blir arg 

och slår mamma. Då skriver Boj ett brev till kung Harald och frågar om en pappa får göra 

på det sättet.

Pernilla Stalfelt. Alla barns rätt: en bilderbok om Barnkonventionen. 2010. Stockholm: 

Rabén & Sjögren.

En barnbok om Barnkonventionen, riktad till barn i åldern 3 till 6 år.

Susann Swärd. Rätt lätt: om barnets rättigheter 1 till 6 år. 2015. Växjö: Rättighetsfokus.

En barnbok om Barnkonventionen som passar även yngre barn, från 1 år.

Stina Wirsén. Liten. 2015. Stockholm: Bonnier Carlsen i samarbete med 

Brottsoffermyndigheten.

Karaktären Liten upplever bråk i hemmet och får stöd av både grannen och fröken i 

förskolan.

Stina Wirsén. Vem är arg?. 2015. Stockholm: Bonnier Carlsen.

En liten bok om stora känslor som i det här fallet utspelar sig i lek.

Åsa Källström Cater & Elisabeth Högberg Eriksson. Råttan kan inte följa med. 2016. 

Lerum: Idus.

En bok om två barn som flyr med sin mamma till ett kvinnohus och inte hinner få med sig 

sitt husdjur.

Helga Henschen. Sagan om den konstiga soppan. 1992. Stockholm: Rädda Barnen.

En barnbok som tar upp hur barn kan uppleva vuxna och alkohol.
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Inger Ekbom. Zanna söker svar: en bok om stora frågor. 2011. Stockholm: Gothia.

Boken handlar om Zanna vars föräldrar har skilt sig. Zanna har fått börja i en ny skola och 

funderar kring teman som vänskap, rädsla och familj.

Linda Palm. Tio små kompisböcker. 2011. Stockholm:Natur & Kultur.

En serie med barnböcker om vänskap som behandlar olika teman, exempelvis att säga 

förlåt och att dela med sig.

Jennifer Moore-Mallinos. Har du någon hemlighet?: om skillnaden mellan bra och dåliga

hemligheter. 2011. Varberg: Argument, cop.

Boken handlar om bra hemligheter som känns roliga och spännande, men också dåliga 

hemligheter som kan leda till rädsla eller ledsamhet.

Marie Bosson Rydell. Vilda säger nej!. 2006. Malmö: Gleerup i samarbete med World 

childhood foundation och BUP Vasa.

En bok om rätten till sin egen kropp och att säga ifrån mot fysiska och psykiska övergrepp.

Carina Wilke. Tilda med hallonsaft och tjejkraft. 2004. Täby: Lilla e.

En barnbok om jämställdhet som innehåller handlingskraftiga och modiga tjejer.

Gro Dahle. Snäll. 2008. Göteborg: Daidalos.

En snäll flicka som till sist försvinner in i tapeten där hon inte syns.

Gro Dahle. Mammas hår. 2012. Göteborg: Daidalos.

En barnbok om en mamma med vackert hår men som ibland bara ligger på soffan, en 

mamma med psykisk ohälsa

Arbetsmaterial

Ami Arnell & Inger Ekbom. ...och han sparkade mamma…: trappanmodellen i möte med 

barn som bevittnat våld. 2010. Stockholm: Gothia.

Rädda Barnen. Stopp! Min kropp!. en handbok i att prata med barn om kropp och 

gränssättning. Materialet finns att ladda ned på deras hemsida: 

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-utsatta-for-sexuella-overgrepp/stopp-min-

kropp/?gclid=EAIaIQobChMI2Jay9LSN2wIVC2cZCh2GyQ41EAAYASAAEgJlVfD_BwE 

Rädda Barnen. Barnets rättigheter och samhällets skyldigheter. Lagar och regler.

Ami Arnell. När mamma eller pappa dricker: en handbok om att arbeta i grupp med 

barn.
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Brottsoffermyndigheten. Liten och trygg: en handledning för förskolan. Materialet finns 

att ta del av på https://www.jagvillveta.se/forskola/gor-sa-har 

Skolverket. Läroplan för förskolan Lpfö 98. 2016. Stockholm: Skolverket.

Birgitta Kimber. SET i förskolan: Handbok i konsten att praktisera social och emotionell 

träning. 2008. Malmö: Gleerup.

World childhood foundation. Vilda säger nej!. En handledning till barnboken med samma 

namn.
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Intervjuguide

Övergripande 
frågeställningar

Teman Intervjufrågor Följdfrågor

Vilken barnlitteratur 
anses lämplig att arbeta
med kring utsatta 
barn?

Barnlitteratur Vilka böcker används? Varför just dessa 
böcker?

Finns det böcker som 
du väljer bort?

Vilka och varför?

Hur används 
barnlitteraturen i 
arbetet med utsatta 
barn?

Aktiviteter
Användningsområden

Vad gör du med och 
utifrån böckerna?

Lek?
Samtal?
Estetik?

Använder du böcker 
med barnen enskilt eller
i grupp?

När används böckerna? Spontant eller planerat?

Var använder du 
böckerna?

Finns det tillfällen då 
du väljer att inte 
använda böcker?

Varför?

Vilken inverkan 
upplever 
respondenterna att 
arbetet med 
barnlitteraturen har på 
barnen?

Erfarenheter
Upplevelser

Hur har du upplevt att 
barnen reagerat på 
aktiviteterna?

Vad utgår du från i ditt 
arbete kring 
barnlitteratur?

Varför?

Har du någon 
utbildning kring detta?

Vilken?

Hur påverkar din 
utbildning ditt sätt att 
arbeta?

Ser du några effekter av 
att arbeta på detta sätt?

Används 
barnlitteraturen i 
förebyggande och/eller 
åtgärdande syfte?

Förebyggande kontra 
åtgärdande arbete

Arbetar du med 
barnlitteraturen i 
förebyggande eller 
åtgärdande syfte?

Varför?
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Tematisk analys; förebyggande arbete

Tema: Syfte med barnlitteraturen

Stärka barnen Vila

Intervju 3 ”..vi vill att barnen ska bli 
självständiga..” (s.2)

”..vi är tre personal så vi har tre 
olika ”läsvilor”..” (s.3)

Intervju 4 ”..har rätt att säga nej jag vill inte, att 
man stärker barnen i det, rent 
allmänt.” (s.2)

”Men däremot har vi ju ”läsvila”
varje dag, där vi läser för 
barnen..” (s.2)

Intervju 5 ”Man ska försöka stärka dem i sitt sätt 
att vara, att de duger och att de är 
värdefulla..” (s.6)

-

Tema: Teman i barnlitteraturen

Hemligheter Rättigheter

Intervju 3 ”..den handlar om bra och 
dåliga hemligheter, som vi har 
jobbat med.” (s.1)

-

Intervju 4 ”..att man kan ha bra 
hemligheter och dåliga 
hemligheter.” (s.3)

”Och tar upp ett ganska brett 
spektrum av barns rättigheter” (s.1)

Intervju 5 - ”..det här stopp-handen, rör inte 
min kropp..” (s.3)

Tema: Sätt att arbeta med barnlitteraturen

Läsning Digital läsning Dramatisering Samtal Att rita

Intervju 3 ”..man sätter 
sig och läser 
en bok..” (s.2)

”..vi har digitala 
böcker kopplat till 
en QR-kod som de 
kan scanna själva..” 
(s.4)

- ”..man kan ha 
samtal med 
barnen..” (s.3)

-

Intervju 4 ”..vi har läst 
boken..” (s.2)

”..vi har läst 
böckerna på 
storbildsskärm..” 
(s.1)

”Vi har 
dramatiserat 
innehållet..” (s.1)

”..pratat om 
det..” (s.2)

”..det här med 
stopp så ritade 
vi..” (s.2)

Intervju 5 ”Ja ibland 
sitter man på 
tu man hand 
och läser.” 
(s.3)

”Sen är det ju 
mycket över det 
digitala nu också.” 
(s.6)

”..och man kan 
göra något annat 
drama..” (s.2)

”..ställer en 
fråga som är 
riktad som att 
de själv får 
tänka till..” 
(s.3) 

”..vad var det 
som var 
spännande i 
boken och då får
man rita av sig.” 
(s.3)
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Tematisk analys; åtgärdande arbete

Tema: Syfte med barnlitteraturen

Igenkänning ”Inte ensam” ”Inte barnets fel” Lära känna

Intervju 1 ”..att de ska känna 
igen sig..” (s.1)

”..att man inte är 
ensam.” (s.1)

”..barn ska veta att det
inte är deras fel.” (s.2)

”..ett sätt att 
kunna närma sig
barnen..” (s.1)

Intervju 2 ”Böcker är väldigt 
tacksamma i och 
med att det beskriver
någon annan, som 
man kan identifiera 
sig med..” (s.2)

- ”..att det inte är 
barnets fel..” (s.7)

-

Intervju 6 ”..det här känner jag 
igen mig i.” (s.9)

”Att man ser att 
det finns andra, 
för de här barnen 
tror ju att de är 
ensammast i 
världen när de 
kommer.” (s.4)

- ”..att bygga 
relationer också.
När man sitter 
med ett barn och
läser.” (s.8)

Tema: Teman i barnlitteraturen

Våld Känslor Hemligheter Rättigheter Integritet

Intervju 1 ”..ett ställe där 
vi pratar om 
våld.” (s.2)

” Utifrån 
känslorna som
är..” (s.1)

”.. det finns olika 
hemligheter.” (s.9)

”.. det handlar ju 
om barns 
rättigheter.” (s.5)

”För här 
kramas dem,
behöver man
kramas..” 
(s.7)

Intervju 2 - ”..ja, mycket 
känslor.” (s.5)

- ”.. rätten att att 
säga nej..” (s.5)

-

Intervju 6 ”..för att göra 
våldet 
pratbart..” (s.5)

- - ”..vilka rättigheter 
de har..” (s.10)

-

Tema: Sätt att arbeta med barnlitteraturen

Läsning Samtal Skapande

Intervju 1 ”.. den kan vi läsa 
tillsammans..” (s.1)

” ..berättar jag lite grann om 
Boj och så kan man öppna 
boken. Då kan man se på 
bilderna..” (s.4)

” ..för att man ska kunna rita,
var sitter det i kroppen om 
jag är rädd..” (s.9)

Intervju 2 ”..vi har läst..” (s.1) ”..sen har vi pratat om..” (s.1) ”..vi jobbar väldigt mycket 
med skapande också..” 
(tagning 2, s.2)

Intervju 6 ”och den brukar jag läsa 
med barnen..” (s.3)

”..man kan samtala direkt efter
sen.” (s.3)

”..vi skapar mycket..” (s.7)
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Information
- deltagande i intervju om barnlitteratur

Mitt namn är Ida Carlén och jag studerar till förskollärare vid Karlstads universitet. Just 

nu skriver jag ett examensarbete och vill därför intervjua personer som underlag till att 

skriva mitt examensarbete.

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur barnlitteratur används i arbete med 

utsatta barn. För att besvara detta kommer cirka fem till sex personer inom olika 

professioner att intervjuas. Sedan kommer det insamlade materialet att analyseras och 

jämföras för att kunna beskriva skillnader och likheter mellan förebyggande och 

åtgärdande arbete med barnlitteratur med utsatta barn. Den färdigställda uppsatsen 

kommer sedan att publiceras genom universitetet.

Genom att delta i denna undersökning som en av de intervjuade personerna kan du vara 

med och bidra till underlag för mitt examensarbete. Intervjuerna kommer vara cirka 30 

minuter och behandla frågor om användandet av barnlitteratur på din arbetsplats. 

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas för att underlätta fortsatt 

arbete. Under hela processen som materialet används kommer det vara avidentifierat i 

enlighet med krav på konfidentialitet, inga uppgifter kommer kunna härledas till dig eller 

din arbetsplats. Det är endast jag som kommer ha tillgång till originalmaterialet och efter 

färdigställd uppsats kommer allt material att raderas. Din medverkan är frivillig och du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ge någon förklaring. Vid 

avbruten medverkan avgör du om redan insamlat material där du deltagit får användas i 

undersökningen eller om det ska raderas.

Om du vill delta i undersökningen kommer du att få skriva under en samtyckesblankett 

där du intygar att du fått del av denna information.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig!

Student Handledare

Ida Carlén Margaretha Ullström

Mail: xxx Mail: xxx

Telefon: xxx Telefon: xxx
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Samtyckesblankett

Jag har informerats om undersökningens syfte, hur information samlas in och hur 

materialet hanteras och bearbetas. Jag vet att mitt deltagande är frivilligt och att jag när 

som helst får avbryta min medverkan utan vidare förklaring, samt rätt att bestämma kring 

användning av redan insamlat material. Härmed intygar jag att jag vill delta i denna 

undersökning om barnlitteraturens användande i arbete med utsatta barn.

Signatur och datum: __________________________________
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