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Abstract 

The purpose of the study was to provide an insight into how a selection of 

preschool teachers believes that child literature can be used as a tool in the 

educational activity, to support older children in linguistic expression of their 

emotions and consideration for others. And how the preschool teachers reason 

about the revised assignment in the preschool curriculm Lpfö18, which deals 

whit empathy and care in realtion to the work with children´s literature. The 

method used in the study is qualitative interviews, in which six preschool te-

achers participated. The study´s results show that children´s literature is a 

valuable educational tool in the work towards the revised assignment, as many 

books highlight empathy, care and emotions. The children´s literature was used 

continuously through reading and conversations to give the children the op-

portunity to acquire words to be able to express themselves linguistically. The 

results show that the preschool teachers in this study are aware of how they 

can work whit children´s literature in relation to the revised assignment in or-

der to support the children to express themselves linguistically. Finally, it 

emerges that the preschool teachers in this study are perceived to be aware of 

how they should work to provide the conditions for children to express their 

feelings linguistically.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ge en inblick i hur ett urval förskollärare anser att 

barnlitteratur kan användas som ett verktyg i den pedagogiska verksamheten 

för att stödja de äldre barnen i att språkligt uttrycka sina känslor och omtanke 

om andra. Dessutom visas hur förskollärarna resonerar kring det reviderade 

uppdraget i förskolans läroplan Lpfö18, som behandlar empati och omtanke i 

relation till arbetet med barnlitteratur. Metoden som användes i studien är 

kvalitativa intervjuer, där sex förskollärare medverkade. Studiens resultat vi-

sar att barnlitteratur är ett värdefullt pedagogiskt verktyg i arbetet mot det re-

viderade uppdraget, då många böcker belyser empati, omtanke och känslor. 

Barnlitteratur användes kontinuerligt via läsning och samtal för att ge barnen 

möjlighet att tillägna sig ord för att kunna uttrycka sig språkligt. Gestalt-

ningar, teater och känslokort användes som ett komplement till böckerna för 

att stödja barnen att språkligt uttrycka känslor. Av resultaten framkommer att 

förskollärarna i denna studie är medvetna om hur de kan arbeta med barnlitte-

ratur i relation till det reviderade uppdraget för att stödja barnen att språkligt 

uttrycka känslor. Förskollärarna i denna undersökning upplevs medvetna om 

hur de ska arbeta för att ge barnen förutsättningar till att språkligt uttrycka 

sina känslor.  

 

 

Nyckelord:  

Barnlitteratur, språkligt uttrycka, känslor, förskola 
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1 INLEDNING  

I den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö18, står det att ”utbildningen ska 

ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra 

genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra männi-

skors situation” (Skolverket, 2018, s5). Enligt Edwards (2008) utvecklas em-

pati med hjälp av berättelser och karaktärerna i dessa hjälper barnen att ut-

veckla förståelse och medkänsla för andra. I linje med detta påpekar W Garner 

& S Parker (2018) att läsning av böcker som behandlar känslor kan hjälpa bar-

nen till att utveckla förståelse för sina egna och andras känslor.  

Tidigare forskning visar att barnlitteratur kan vara ett pedagogiskt verktyg i 

flera sammanhang, till exempel hur barnen kan utveckla förståelse för känslor. 

Öhman (2003) lyfter att när barnet kan sätta ord på sina känslor och tankar så 

utvecklas dess förmåga att kommunicera med andra. Det ger dem ett verktyg 

för att kunna förklara och bearbeta känslor tillsammans med andra barn, peda-

goger och vuxna. Johansson (2007) lyfter att barn uppmärksammar andras 

känslor och vanligtvis vill hjälpa till. För att stärka medkänsla och inlevelsen 

till en annan människa tror jag att det har betydelse att språkligt kunna uttrycka 

sina känslor. På så vis så kan en annan människa förstå hur någon annan känner 

och varför, det blir enklare än att försöka tolka hur de känner via kroppsspråket.  

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett att barn ofta relaterar 

till de känslor som uttrycks i böcker, om någon är ledsen så uppmärksammar 

barnet detta och undrar varför. Arbetet med barnlitteratur blir därför en viktig 

del av den pedagogiska verksamheten för att stötta barnen i att språkligt ut-

trycka sina egna känslor och omtanke för andra. I läroplanen för förskolan 

framkommer det inte hur förskollärarna ska arbeta för att utveckla empati och 

stärka medkänslan hos barnen. Dessutom har ett flertal pedagoger som jag har 

talat med berättat att de upplever att tiden inte alltid finns till för samtal kring 

hur känslor och omtanke uttrycks. Jag vill därför veta mer om hur förskollä-

rarna i förskolan resonerar kring det reviderade uppdraget som citeras ovan, i 

relation till arbetet med barnlitteratur, samt på vilka sätt förskollärarna arbetar 

med barnlitteratur för att de äldre barnen i förskolan ska ges möjlighet att ut-

veckla språklig medvetenhet och språkligt kunna uttrycka sina känslor och om-

tanke. I läroplanen för förskolan Lpfö18, står det nämligen att genom högläs-

ning och samtal om litteratur ska barnen ges möjlighet att utveckla språket 

(Skolverket, 2018). 
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1.1 Bakgrund 

Nedan presenteras vad som har ändrats i den reviderade läroplanen kopplat till 

det jag är intresserad av, närmare bestämt barnlitteraturens betydelse för barns 

språkutveckling avseende att uttrycka känslor språkligt. I slutet på detta avsnitt 

presenteras också begreppsdefinitioner som är relevanta för studien.  

1.1.1 Förskolans läroplan 

Ett av förskolans styrdokument är läroplanen, den belyser förskolans uppdrag, 

innehåller mål och riktlinjer för arbetet och vad barnen ska få möta under sin 

vistelse i förskolan. Läroplanen för förskolan har nu reviderats och börjar att 

gälla den första juli 2019 (Skolverket, 2019). I den nuvarande läroplanen Lpfö 

98, står det att barnen ska få möjlighet att utveckla empati och omtanke om 

andra i förskolan (Skolverket, 2016). I den reviderade läroplanen Lpfö 18, till-

kommer det att barnen ska utveckla empati och omtanke genom att stärka sin 

medkänsla och inlevelse för andra människor (Skolverket, 2018). Problemet är 

att det varken i den nuvarande eller reviderade läroplanen framkommer hur 

förskollärarna ska arbeta för att barnen ska ges möjlighet att utveckla empati 

och omtanke och hur de ska stärka medkänsla och inlevelse för andra männi-

skor. Med andra ord blir det blir upp till pedagogerna själva att tolka uppdraget 

och utveckla strategier för hur detta arbete ska genomföras. I läroplanen för 

förskolan Lpfö18, framkommer det att högläsning och samtal om litteratur ska 

ge barnen möjlighet att utveckla språket (Skolverket, 2018). Jag vill därför veta 

hur pedagogerna rent konkret går till väga med barnlitteratur för att stimulera 

äldre barn i förskolan till att språkligt uttrycka sina känslor.  

Det blir på så vis relevant för yrkesutövningen då detta visar hur barnlitteratur 

kan användas för att utveckla empati och medkänsla samt hur barnen språkligt 

kan utvecklas i att uttrycka sina känslor med stöd av barnlitteratur. Då det inte 

förkommer hur det ska gå till i läroplanen så hoppas jag att pedagoger genom 

denna studie kan få idéer som de sedan kan utveckla.  

1.1.2 Barnlitteraturens betydelse för språkutvecklingen 

I den statliga utredningen Barns och ungas läsning: ett ansvar för hela sam-

hället (SOU 2018:57) framgår att läsning av böcker bidrar till ett ökat ordförråd 

hos barn, vilket också är betydande för att aktivt kunna delta i samtal med 

andra. Utifrån detta framgår vikten av att använda barnlitteratur i arbetet med 

att stödja barnen i att språkligt uttrycka sina känslor. Genom läsning och samtal 
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ges barnen möjlighet att tillägna sig ord för att språkligt uttrycka känslor. Där-

emot om barnen har ett svagare ordförråd kan det bli en utmaning för dem att 

uttrycka sina känslor språkligt, detta kan pedagogerna som sagt försöka för-

hindra genom att läsa och samtala tillsammans med barnen. 

Regeringen har gjort en satsning för läsfrämjande bland barn i Sverige då läs-

ning utgör grunden för lärande. Detta innebär att förskolor kommer att få köpa 

in fler böcker. Förskolan utgör en viktigt grund för att barnen utvecklar intresse 

för läsning och litteratur. Det framgår även att tidig läsförmåga och språkut-

veckling är betydande och utvecklas via det som barnen läser. Genom att för-

skolorna får köpa in böcker så ges barnen oavsett vilket förskola de går på en 

likvärdig möjlighet att kunna läsa och lyssna till berättelser (Regeringskansliet, 

2018). Detta tyder på att det finns skillnader i antalet böcker på förskolor, vilket 

kan påverka hur böckerna används, något som leder till att det inte blir en lik-

värdig språkutveckling för barnen. Eftersom läsandet är ett värdefullt pedago-

giskt verktyg för att främja barnens språkutveckling, kan de barn som går i en 

förskola där barnlitteratur används kontinuerligt gynnas i högre grad, än för de 

som går på förskolor där det inte används kontinuerligt.  

Enligt Sheridan & Gjems (2017) genomsyrar språket de flesta situationer barn 

befinner sig i. Språket är en nyckel till att bland annat uttrycka vad och hur de 

känner. Därmed är det av vikt att sätta ord på det barnen möter för att de ska 

tillägna sig nya ord och begrepp, att kunna uttrycka sina känslor språkligt är 

kopplat till språkutveckling. Då språket utvecklas genom läsning där de får 

möta ord och språket på olika sätt blir således förskolans arbete med böcker 

viktigt för att kunna tillgodose barnen med ord för att uttrycka sig.  

Forskning visar att barn som får möta många känslor utvecklar en större för-

måga till att förstå andras känslor och emotionella signaler (Howe, Ineke, Pit-

ten, Brown & Hadwin 2008). I samband med detta blir det viktigt att pedago-

gerna introducerar olika känslor till barnen så att de får möta dem, som på så 

vis hjälper dem att utveckla förståelse för sina egna och andras känslor.  

Det finns flera olika sätt att arbeta med barnlitteratur, bland annat via högläs-

ning. När pedagogerna läser högt och muntligt berättar om böckernas innehåll 

stimuleras barnens språk och ordförråd då de får lyssna och höra ord i olika 

sammanhang (Simonsson, 2004). När språket stimuleras utvecklas barnets 

språkliga medvetenhet kring känslor och omtanke, vilket hjälper dem att ut-

trycka sig (Öhman, 2003). Språkutvecklingen främjas genom samtal om det 

lästa och bidrar till ökad förståelse för det lästa och dess begrepp (Pihlgren, 

2017; Svensson, 2009). Läsning av böcker främjar barnens språkutveckling då 

de utvidgar deras ordförråd. Vid läsningen får barnen även möta språket i olika 
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sammanhang så att de utvecklar en medvetenhet om hur språket kan användas 

(Svensson, 2009). Enligt Edwards (2008) främjas språkutvecklingen av att 

läsa, lyssna och kommunicera kring barnböckernas innehåll på ett medvetet 

sätt. Dessutom när barnen lyssnar och samtalar om barnböcker så utvidgas de-

ras ord och språkförståelse. 

1.1.3 Barnlitteraturens betydelse för att uttrycka känslor 

språkligt 

Barnboken är ett värdefullt verktyg för lärande då den bland annat bidrar till 

att ordförrådet, språket och vår medkänsla utvecklas. I böcker möter barnen 

situationer som de kan känna igen sig i, vilket bidrar till att de får se att de inte 

är ensamma. Böckernas innehåll väcker även barnens nyfikenhet, som gör att 

de vill veta mer, detta intresse leder till lärande (Edwards, 2008). Arbetet med 

barnlitteratur är flexibelt och kan ske på olika sätt. Edwards (2008) menar att 

vid arbete med exempelvis högläsning kan man dröja kvar vid delar i boken 

för att öppna upp och samtala om det som sker, för att skapa en fördjupad för-

ståelse. Det är viktigt att pedagogerna tar till vara på detta då de med hjälp av 

böckerna kan anpassa läsningen och göra barnen delaktiga, vilket kan locka 

dem till ett mer aktivt deltagande som leder till lärande.  

Karniol (2012) poängterar i sin studie att böcker som pedagogiskt verktyg 

främjar barnens empatiska förmåga. Enligt Kåreland (2013) bidrar användan-

det av barnlitteratur till att barnen utvecklar en förståelse för sina egna och 

andras känslor, då de i vissa fall kan känna igen sig i karaktären som kan hjälpa 

barnen att utveckla sin förmåga att se på saker från olika perspektiv. Läsning 

av böcker bidrar till förmågan att utveckla förståelse för hur sociala situationer 

kan se ut och hur det skulle kunna kännas i dessa situationer. Att läsa böcker 

hjälper barnen att utveckla en förståelse för omvärlden (Karniol, 2012). Si-

monsson (2004) lyfter att barn utvecklar förståelse för budskapet i böcker, i 

relation till vad de tidigare har upplevt.  

Eftersom en läsares känslomässiga engagemang väcks via text och bild är barn-

litteratur ett viktigt verktyg för att främja empatin. I linje med detta kan barn-

litteratur förbereda barn på att hantera känslor och hur de kan förmedla dem 

(Nikolajeva, 2013). Det lyfts ofta fram att barnlitteratur spelar en stor roll i 

arbetet med språkutveckling men den kan samtidigt ge stöd i barnens emotion-

ella utveckling. Karaktärerna och allt vad som händer dem kan bidra till att 

barnen utvecklar förståelse och medkänsla (Edwards, 2008). Berättelserna ger 

barnen möjlighet att bearbeta sina känslor. Om ett barn känner sig ledsen så 
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kan känslan bearbetas genom läsandet och därmed hjälpa läsaren att upptäcka 

att den inte är ensam om detta (Öhman, 2003).  

Enligt Björklund (2008) används barnlitteratur som ett redskap mellan barnen 

och kan därmed fungera som ett stöd för kommunikation. Samtal kring inne-

hållet i boken mellan barn-barn eller pedagog och barn, bidrar till lärande, där 

de lär av varandra utifrån samtalens teman. Edwards (2008) poängterar vikten 

av att samtala kring det lästa, eftersom enbart böckerna i sig inte utvecklar 

empati eller medkänsla. Genom samtal om böckerna ges barnen förutsättningar 

till att koppla samman det lästa med sig själv. Svensson (2009) menar att sam-

tal kring det lästa hjälper barnet att sätta sig in i berättelsen. Den blir på så vis 

personlig. Barnen kan då via det de läser eller hör hantera en känsla de har med 

stöd från bokens berättelse och karaktärer.  

Barnen behöver introduceras i att det finns flera olika sätt att uttrycka en känsla 

på och om de är införstådda med detta så kan deras förmåga att känna igen 

olika känslouttryck hos andra utvecklas (Öhman, 2003). Om barnlitteratur då 

gestaltar olika känslor på olika sätt kan det lästa ge barnen stöd för att upptäcka 

och språkligt uttrycka känslor.  

 

 

1.2 Begreppsdefinition 

Definition av centrala begrepp i uppsatsen och förkortningar 

Barnlitteratur – barnlitteratur avser de böcker som är skrivna för barn, där in-

nehållet är anpassat efter dem (Svensson, u.å.).  

Empati – förmågan att kunna läsa av och tolka någon annans känslor (Rydén 

u.å.). Öhman (2003) poängterar att känna empati inte nödvändigtvis innebär 

att känna samma sak, utan att en person förstår hur den andra kan känna sig 

och varför.  
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1.3 Syfte och frågeställningar  

Den här undersökningen har till uppgift att ta reda på hur ett urval förskollärare 

resonerar kring det reviderade uppdraget i förskolans läroplan Lpfö18, som 

behandlar empati och omtanke i relation till arbetet med barnlitteratur. 

Därmed är syftet att ge en inblick i hur ett urval förskollärare anser att barnlit-

teratur kan användas som ett verktyg i den pedagogiska verksamheten för att 

stödja de äldre barnen i att språkligt uttrycka sina känslor och omtanke om 

andra.  

För att kunna uppfylla detta syfte har följande frågeställningar valts:  

 

• Vilken betydelse anser förskollärarna att barnlitteraturen har i arbetet 

med barns språkutveckling i relation till det reviderade uppdraget i lä-

roplanen?  

• Vilken slags barnlitteratur och tillhörande material använder pedago-

gerna i den nuvarande verksamheten? 

• Hur integrerar pedagogerna dessa resurser i arbetet med att ge barnen 

möjlighet att uttrycka känslor språkligt? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för min studie.  

2.1 Barnlitteratur för att utveckla empati 

Johansson (2007) har genomfört en studie med barn i åldern 1–3 år som syftade 

till att undersöka deras moral och förmåga att känna omsorg för andra. Hon har 

kommit fram till att barn uppmärksammar andra barns situationer och känslor, 

vilket leder till att de vill hjälpa den andra personen. Johansson skriver även 

att ett barns känslor kan utlösas av ett annat barns känslor, att känslor kan för-

stås som ett uttryck av upplevelser och att en känsla kan uppstå av en upple-

velse barnet varit med om. Denna forskning blir aktuell för min studie då den 

belyser att barn uppmärksammar andra barns känslor och känner omsorg för 

andra. I min studie vill jag däremot undersöka hur arbetet med barnlitteratur 

kan bidra till att barnen språkligt kan uttrycka känslor, sina egna och andras.  

Howe, Ineke, Pit-ten, Brown & Hadwin (2008) har undersökt barns empatiför-

måga, de har tittat på barnets förmåga att förstå huvudpersonens känsla. I stu-

dien får trettionio barn se på videoklipp där känslorna glad, arg, ledsen och 

rädd gestaltades verbalt och via ansiktsuttryck. Hur barnen reagerade doku-

menterades. Resultatet visar att barn som får möta många känslor utvecklar 

större förmåga till att förstå andras känslor och emotionella signaler. Förfat-

tarna skriver även att i förskolan så går startskottet för att träna på sin förståelse 

för andra människors känslor. Dessa forskare visar att barn utvecklar förståelse 

för andras känslor om de får möta flera känslor. Denna forskare har analyserat 

effekterna av videofilmer, men mitt fokus ligger istället på att undersöka hur 

barnlitteratur används för att barnen språkligt ska få uttrycka sina känslor och 

möta olika känslouttryck genom litteraturen.   

Forskaren Karniol (2012) visar hur yngre barn utvecklar förståelse för sina 

egna och andras känslor genom att läsa böcker som handlar om djurkaraktärer 

och deras känslor. Detta genomfördes dels genom att barnen delades in i olika 

grupper, där längden på hur länge de fick lyssna på berättelsen var olika för 

varje grupp. När de slutat läsa ställdes det frågor till barnen som hör till käns-

lor. I resultatet framkom det att det inte var någon skillnad på hur barnen rea-

gerade oavsett vilken grupp de tillhörde, utan de förstod hur karaktären i boken 

kände och kunde relatera. Medan denna forskare fokuserar på yngre barn kom-

mer jag i min studie belysa hur pedagogerna menar att de kan stötta äldre barn 

i förskolan att uttrycka känslor språkligt, där boken blir ett verktyg.  
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Enligt Nikolajeva (2013) kan ett sätt för att främja empatin hos yngre barn vara 

att använda sig av bilderböcker eftersom de väcker vårt känslomässiga enga-

gemang via texten och bilderna. Genom att läsa böcker förbereds barnen på att 

hantera känslor och empati. Bilder och text i kombination kan förmedla många 

olika känslor, texten är ett komplement till bilden. Hon menar även att texten 

som beskriver känslorna används för att ge barnen stöd i hur de kan formulera 

sina känslor. Detta blir relevant för min studie då jag bland annat fokuserar på 

pedagogerna och hur de arbetar med barnlitteratur för att stötta barnens språk-

utveckling till att uttrycka känslor, det spelar då roll hur texten i boken fram-

ställer känslor. 

W Garner & S Parker (2018) har genomfört en studie där de undersöker hur 

karaktärerna i bilderböcker för barn pratar om känslor, samt hur de framställs 

i relation till vad forskning om barns känslor säger. Resultatet visade att det 

som framkom i böckerna var beskrivningar av känslor, känslomässiga ord, bil-

der och empati. Det framkom även att vid läsning av böcker som behandlar 

känslor kan det hjälpa barnen att utveckla förståelse för sina egna och andras 

känslor. Detta blir relevant för min studie då jag vill ta reda på hur barnlitteratur 

används som ett verktyg för att barnen språkligt ska få träna på att uttrycka sina 

känslor. Då studien visar att barnen känner igen sig i karaktärerna och lär sig 

av dem, tror jag att det spelar stor roll för hur karaktärerna i boken pratar om 

känslor, då barnen faktiskt tar till sig hur de gör och säger.  

2.2 Språkutveckling 

Enligt Sheridan & Gjems (2017) är språket en nyckel för att kunna uttrycka 

våra känslor, om vi bemästrar språket. Vikten av att sätta ord på saker för att 

barnen ska få möta nya ord och begrepp lyfts.  

Sheridan och Gjems (2017) har genomfört en undersökning som syftar till att 

ta reda på vad svenska och norska förskollärare anser är viktigt för förskollä-

rarstudenter att veta när det kommer till förskolan som en arena för barns språ-

kinlärning. Detta gjordes genom intervjuer där sextionio svenska och trettio-

fem norska förskollärare deltog. Förskollärarstudenter intervjuade sina hand-

ledare under verksamhetsförlagd utbildning för att de skulle få vara en del i ett 

forskningsprojekt samt för att kunna använda fler förskollärare och förskolor i 

studien. Resultatet visade bland annat att båda länderna uttrycker att språket 

och kommunikation är viktiga beståndsdelar i lärandeprocessen. De belyser 

även att förskolläraren behöver vara lyhörd för barnen för att kunna skapa mil-

jöer som både stöttar och utmanar barnens språkutveckling, samt vikten av att 

använda rätt ord när man samtalar med barnen. De anser att de bästa tillfällena 
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för språkinlärning är vardagssituationer och aktiviteter som barnen själva har 

bestämt. Det framkommer att förskollärarna skapar specifika situationer där 

syftet är att främja barnens språkutveckling, såsom läsning av böcker.  

Något som skiljer de svenska och norska informanterna åt är att de först 

nämnda erbjuder ett bredare utbud för att främja språkinlärningen, bland annat 

nämner de kognitiva och demokratiska anledningar. De norska förskollärarna 

fokuserar mer på att barnen måste lära sig att kommunicera i sociala samman-

hang. Sheridan & Gjems poängterar att det är de vardagliga samtalen som an-

ses vara viktigast för barns språkinlärning. Denna studie blir relevant då den 

belyser att språket är viktigt för att vi ska kunna uttrycka oss och att språk och 

kommunikation har en betydande roll för lärande.  
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3 TEORI  

Det teoretiska perspektivet för en studie påverkar vad som synliggörs, hur jag 

kommer tolka och förstå det som sker (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Emilsson (2014) förklarar att de ”glasögon” som sätts på påverkar vad som blir 

synligt, om dessa ”glasögon” byts ut framträder något annat.  

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Den här studien utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande 

som innebär att människor lär sig saker och utvecklas i samspel med andra 

(Säljö, 2011). Jakobsson (2012) skriver även att i det sociokulturella perspek-

tivet så handlar det om att förstå hur människor samspelar med kulturella pro-

dukter och artefakter och hur detta leder till ett lärande. Detta kallas för medi-

ering, om den samverkan mellan artefakter och vårt tänkande och handlande. 

Dessa artefakter får oss att fortsätta tänka och handla, vilket leder till lärande. 

Enligt Säljö (2011) skiljer Vygotskij på fysiska redskap, även kallad artefakter 

och psykologiska redskap. Fysiska redskap eller artefakter är sådant som män-

niskan producerat, såsom en bok. Medan psykologiska redskap används när vi 

exempelvis kommunicerar, som språk. Språket är det mest betydelsefulla psy-

kologiska redskapet vi har, genom språket kan vi ta del av andra människors 

perspektiv.  

I denna teori lyfter Vygotskij begreppet den proximala utvecklingszonen, som 

handlar om när barn och/eller vuxna samspelar med varandra i olika situationer 

(Jakbobsson, 2012). Här tillägger Säljö (2011) att det innefattar vad ett barn 

klarar av själv och vad samma barn klarar av med stöd från en annan person. 

Jakobsson (2012) menar att alla som deltar i aktiviteten ges möjlighet att 

tillägna sig nya kunskaper då de får förklara, argumentera och lyssna på andra. 

Precis som Jakobsson (2012) skriver så sker en mediering som leder till lä-

rande. Enligt Vygotskij utgör den proximala utvecklingszonen fyra steg. Första 

steget innefattar att det sker en utveckling med hjälp av någon, exempelvis 

pedagog eller annat barn som besitter mer kompetens. Vid andra steget har 

barnet tillägnat sig dessa kunskaper och kan lösa situationer eller händelser 

utan stöttning av någon annan. Vid det tredje steget besitter barnet den nya 

kunskapen och det sker numera på automatik. Vid det fjärde och sista steget 

återgår barnet till steg två och sedan börjar det om och individer rör sig ständigt 

mellan dessa zoner (Kroksmark, 2011).  

Vygotskij myntar även begreppet scaffolding, vilket innebär att barnet ges 

kommunikativ stöttning som hjälper barnet att klara av det hen gör (Säljö, 
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2011). Det kan handla om att pedagogen ställer frågor som får barnet att se på 

det på ett annat sätt som i sin tur hjälper hen framåt.  

 

4 METOD 

I följande avsnitt presenteras metodval och studiens genomförande. Samt stu-

diens urval, datainsamlingsmetod, databearbetning, reliabilitet och validitet 

och etiska överväganden.  

4.1 Urval  

Jag har valt att genomföra studien på fem olika förskolor i samma stad i en 

kommun i Mellansverige. Dessa förskolor valdes av praktiska skäl, då de lig-

ger bra geografisk vilket gör det enkelt för mig att ta mig dit, då denna studie 

är tidsbegränsad. Fyra av förskolorna är kommunala och en är privat. I studien 

vill jag ge en inblick i hur barnlitteratur kan användas för att stödja de äldre 

barnen att språkligt uttrycka sina känslor, vilket styrde mitt val av avdelning. 

Förskolorna består av tre äldre barns avdelningar och två ett till fem års avdel-

ningar. Då en av de kommunala förskolorna var en ett till fem års avdelning, 

så ville jag gärna ha en till förskola som också bestod av en ett till fem års 

avdelning. Därav varför en av förskolorna är privat och resterande kommunala, 

då det inte finns någon mer kommunal förskola som har en ett till fem års av-

delning.  

Kriteriet för de respondenter från varje förskola som skulle delta i intervjun var 

att det skulle vara en legitimerad förskollärare. Min tanke var att fem förskol-

lärare skulle intervjuas men det blev sex stycken, då en av intervjuerna var med 

två förskollärare från samma förskola. Detta var inget jag visste i förväg, båda 

ville delta och de hade samtalat kring intervjufrågorna vilket gjorde att de var 

samspelta och kompletterade varandra med svar vid frågorna. På så vis kom-

mer de att behandlas som en informant i resultatet.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Den metod som användes för att samla in data för att besvara forskningsfrå-

gorna var kvalitativa intervjuer, vilket innebär att förstå hur respondenter tän-

ker och vilka slags erfarenheter som han eller hon besitter (Trost, 2010). Kva-

litativa intervjuer passade bra då jag ville ta reda på ett urval förskollärares 

tankar kring hur de arbetar och hur de se ser på sitt arbete med barnlitteratur, 
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för att barnen språkligt ska få träna på att uttrycka sina känslor och omtanke 

om andra utifrån läroplanens reviderade uppdrag om empati och omtanke. Då 

jag enbart intervjuade ett begränsat antal förskollärare är intervjuerna kvalita-

tiva. Vilket innebär att samla in data från ett par personer, inte alla förskollärare 

i hela Sverige (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

Jag har använt mig av formen semistrukturerad intervju. Detta innebär att jag 

utgick från ett par huvudfrågor som skulle behandlas under intervjuerna. Frå-

gorna som ställs är av den mer öppna typen och respondenterna svarar utifrån 

sina egna erfarenheter och sina egna ord inom ramen för frågan, vilket ger de-

taljerade svar (Christoffersen & Johannessen, 2015). Denna form av intervju 

användes då jag ville att förskollärarnas uppfattningar om hur de arbetar skulle 

framkomma, samt möjligheten till att ställa följdfrågor om jag ville veta mer 

angående en specifik fråga.  

Intervjun baserades på åtta grundfrågor (bilaga 1) som skulle tas upp med 

samtliga respondenter. Intervjun får en standardisering då jag har valt att utgå 

från grundfrågor, det underlättar om alla får samma frågor vid sammanställ-

ningen då man kan titta på likheter respektive skillnader i hur respondenterna 

svarar (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

Jag valde att spela in intervjun samt använda mig av skriftliga anteckningar. 

Ljudinspelning användes för att kunna gå tillbaka och lyssna igen och för att 

inte missa några viktiga detaljer, vilket kan ske om det bara förs skriftliga an-

teckningar. För mig var det inte självklart att jag skulle spela in intervjun då 

jag tänkte att det kanske skulle vara svårt att få tag i förskollärare som ville 

delta om intervjun skulle spelas in. Jag vägde för och nackdelar och kom slut-

ligen fram till att spela in, då det är till stor hjälp för min egen del vid samman-

ställningen av resultatet då jag inte missar viktiga detaljer eftersom allt finns 

inspelat.  

4.3 Genomförande 

Förskolecheferna på de förskolor där studien var tänkt att genomföras kontak-

tades, informerades och tillfrågades om samtycke att genomföra studien på 

förskolorna. Detta godkände de och därmed kontaktades fem förskolor via te-

lefonsamtal, jag presenterade mig, informerade om studien och frågade om nå-

gon förskollärare ville delta. I samråd med förskolläraren som skulle delta i 

studien bestämdes det om ett besök skulle göras för att lämna informationsbrev 

(bilaga 2) och intervjufrågor eller om de skulle skickas på mail.  
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I informationsbrevet presenterade jag mig, studien och genomförandet av stu-

dien. Det fanns också information om anonymiteten, frivilligt deltagande och 

hur det insamlade materialet kommer behandlas under och efter studiens ge-

nomförande. Intervjufrågorna delades ut till samtliga deltagare innan genom-

förandet av intervjuerna, detta var för att de ska vara förberedda och känna att 

de kan ge ett rättvist svar. 

Vid telefonsamtalet med fyra förskollärare bokades dag och tid för intervju och 

informationsbrev och intervjufrågor mailades. Vid telefonsamtalet med en för-

skollärare bokades ett besök in där informationsbrev och intervjufrågor läm-

nades och tid för intervju bokades.  

Innan intervjun genomfördes gjordes en sammanfattning av informationsbre-

vet och förfrågan om det var okej att spela in intervjun, sedan skrevs samtyck-

esblanketten under. Intervjuerna spelades in via en mobiltelefon, ljudfilen för-

des sedan över till datorn och raderades från mobiltelefonen. Då intervjuerna 

spelades in kunde jag vara mer närvarande och lyssna på vad respondenterna 

svarade istället för att hinna anteckna. Få skriftliga anteckningar fördes under 

intervjuerna som ett stöd.  

Intervjuerna varade mellan femton till trettio minuter, varav fyra av dem ge-

nomfördes på förskolorna och en på ett kontor som inte låg i anslutning till 

förskolan. Samtliga intervjuer genomfördes, dock inte utan problem. Vid en av 

intervjuerna förekom ett störningsmoment. Rummet där intervjun genomför-

des låg i anslutning till tamburen, vilket gjorde att barnen var utanför och det 

hördes väl. Detta blev ett litet störningsmoment då uppmärksamheten vid vissa 

tillfällen drogs mot dörren då röster hördes. Intervjun genomfördes trots det 

utan problem och behövde inte avbrytas. Övriga intervjuer hade goda förut-

sättningar och genomfördes utan störningsmoment.  

4.4 Databearbetning 

Efter varje genomförd intervju transkriberades materialet. Informanterna kan 

ibland komma in på sidospår, som förvisso är intressant men som inte är rele-

vant för min studie. Jag har valt en analysmetod som fokuserar på det insam-

lade materialets innehåll och är tematisk. Vid en sådan analys ligger fokus på 

vad informanterna säger och gemensamma saker av det som berättas skrivs 

ihop (Jepson Wigg, 2015). Jag använde mig därför av överstrykningspennor 

för att markera det i varje fråga som förskollärarna berättade som var relevant 

för mina frågeställningar. Sedan kategoriserades de svar som hade gemen-

samma nämnare. Slutligen så sammanställdes alla svar fråga för fråga och pre-

senteras i resultatdelen.  
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4.5 Reliabilitet och validitet / Reflexion och tillförlitlig-

het 

Validitet handlar om hur väl man undersöker det som är tänkt med studien 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018). Patel & Davidson (2011) poängterar att 

validiteten mäts i hela forskningsprocessen vid kvalitativa studier. För min del 

innebär detta att jag under hela processens gång har undersökt det som var 

tänkt att undersökas. Med hjälp av metoden har jag fått svar på frågeställningar 

för studiens syfte.  

Reliabilitet handlar om datainsamlingens tillförlitlighet. I kvalitativa studier 

när det kommer till reliabilitet så bör man se till den unika situation som upp-

står vid undersökningen. Det handlar inte om att alla deltagare ska ge exakt 

samma svar för att reliabilitet ska vara hög (Patel & Davidson, 2011). Genom 

intervjuerna så fick jag en god bild av hur de olika förskolorna arbetade med 

barnlitteraturen som ett verktyg för att stödja barnen att uttrycka sina känslor 

och omtanke om andra språkligt. Samt vilken roll de ansåg att barnlitteraturen 

har i arbetet med språkutveckling kopplat till det reviderade uppdraget i läro-

planen. Jag tror ändå att om samma förskollärare skulle ges samma frågor igen 

så hade svaren blivit detsamma, med tanke på att det handlar om hur de arbetar. 

På så vis så är reliabiliteten god för just den här studien.  

Reliabiliteten kunde varit högre i min studie om jag använt mig av ytterligare 

en metod, såsom observationer. Jag hade då dels fått information via intervju-

erna och sedan kunna sett det med egna ögon hur de faktiskt arbetar. Anled-

ningen till att jag valde att inte använda observation som metod var för att jag 

upplevde att det skulle vara svårt att göra en spontan observation, för att lyckas 

se hur de arbetar med det jag vill ta reda på. Vilket betyder att observationen i 

sådana fall skulle behöva vara planerad, att de arbetade med just det jag vill 

observera när jag befinner mig där. Detta skulle i sin tur inte bli ett rättvist 

resultat, med tanke på att det kanske inte är alls så de arbetar utan bara för att 

jag befinner mig där.   

Vid kvalitativ forskning pratas det om att titta på forskningen utifrån arbetshy-

poteser. Dessa tar hänsyn till det som framkommer under enskilda undersök-

ningar och på så vis så blir resultaten en del av hela sanningen (Thornberg & 

Frejes, 2015). Jag anser att undersökningen inte kan generaliseras, då den en-

bart är gjort på fem förskolor i samma kommun, med sex förskollärare som 

representanter. Den säger bara något om hur det ser ut på dessa förskolor, al-

ternativ i denna kommun. Den visar inte hur det ser ut på förskolor i resterande 

kommuner i Sverige, därav kan den inte generaliseras. 
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4.6 Etiska överväganden 

Innan studien genomfördes behövdes samtycke inhämtas från förskolechefer 

för att sedan kunna ta kontakt med förskollärarna som var tänkta att delta, för 

att kunna inhämta deras samtycke. Detta innebar att de personer som skulle 

delta informerades om studien och vad syftet är med den, samt att det var fri-

villigt att delta och de själva bestämmer över sin medverkan i studien. De ger 

sitt samtycke om de vill delta och då kan studien börja (Vetenskapsrådet, 

2017).  

Vetenskapsrådet (2017) betonar vikten av att skydda de individer som deltar i 

studien. De individer som deltar ska förbli anonyma, ingen ska kunna koppla 

något i studien till individer som deltagit. Det innebär att jag inte nämner några 

namn på personer som deltagit, förskolor eller kommun. Detta är även något 

som framgick till de individer som skulle delta i mina intervjuer.  

Vid behandling av personuppgifter ska personuppgiftslagen följas. Personupp-

gifter är sådant som kan kopplas till en person (Vetenskapsrådet, 2017). Vid 

intervjuerna har ljudinspelning gjorts, vilket är en personuppgift eftersom det 

går att koppla inspelningen till individerna som medverkar. Jag behöver då ta 

hänsyn till GDPR, det handlar om att personuppgifterna ska förvaras så att 

obehöriga inte kan komma åt dem. Jag får heller inte ha kvar dessa personupp-

gifter längre än vad jag behöver i syfte för mitt examensarbete. Detta innebär 

att när mitt examensarbete är godkänt så kommer ljudinspelningarna tas bort 

och anteckningarna förstöras (Martinsson, 2019). 
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5 RESULTAT 

I följande avsnitt sammanställs resultatet av förskollärarnas svar av intervju-

frågorna. Jag har valt att benämna förskollärarna utifrån A-E för att kunna 

skilja dem åt.  

5.1 Barnlitteratur i arbetet med språkutveckling i relat-

ion till det reviderade läroplansmålet  

Förskollärare A berättar att de har sett en stor skillnad på barn nu jämfört med 

cirka tio år tillbaka. De upplever att barn har ett sämre språk och sämre uttal. 

De vet att föräldrar läser mindre för sina barn nuförtiden. Om det har att göra 

med att barnen har ett sämre språk och uttal vet de inte men de tror det. När 

föräldrar läser högt för sina barn så härmar och upprepar barnen det de läser 

och om de inte får den träningen så tror de att det hämmar barnen i deras språk-

utveckling. Förskolläraren uttrycker att ”det är mycket som börjar med de lilla 

kan man säga, som sen betyder så mycket”. Samtliga förskollärare som deltog 

i studien anser att barnlitteratur är ett mycket användbart verktyg i arbetet med 

barns språkutveckling och det har en betydande roll. Förskollärare C under-

stryker att läsa mycket böcker hemma och på förskolan är viktigt då det främjar 

barnens språkutveckling. Förskollärarna lyfter att läsning av böcker bidrar till 

att barnens språk stimuleras, då de utvidgar sitt ordförråd när de möter nya ord 

som de sedan kan använda för att uttrycka sina känslor. Förskollärare A säger 

att ”desto bredare ordförråd barnen har, desto lättare förmår de att uttrycka 

sig”. Däremot tillägger förskollärare D att barnlitteraturen kan vara ett använd-

bart verktyg för att stärka barnens språkutveckling, men att det beror på hur 

det används. Ges det utrymme för att stanna upp och samtala om bilder, inne-

håll och ords betydelse så kommer barnens språkutveckling att främjas. Men 

läser pedagogen bara boken för barnen så finns det ingen garanti för det gynnar 

språkutvecklingen. Förskollärare D uttrycker att ”det är mycket undersök-

ningar som säger att det läses för lite för barn nu förtiden. Barnen ser saker på 

tv och underhålls så de behöver aldrig reflektera. När vi läser en bok så kan vi 

stanna och man kan prata om det vi har läst”. Vilket även förskollärare B lyfter 

när hen pratar om vikten av att samtala om det som läses samt bilderna. Förs-

kollärare C lägger även till att böckerna utvecklar barnens fantasi som lockar 

dem till att verbalt formulera och sätta ord på sina tankar, vilket kan hjälpa dem 

när de sedan språkligt ska uttrycka sina känslor.  

Vid frågan gällande barnlitteratur i arbetet mot det reviderade uppdraget i lä-

roplanen Lpfö 18, anser samtliga förskollärare att det är ett användbart verktyg 
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för att arbeta mot uppdraget, då många böcker belyser empati och omtanke. 

Den gemensamma nämnaren är de samtalen som böckerna öppnar upp för mel-

lan barnen och pedagogerna, där de kan samtala om det som sker, varför det 

sker och hur det känns. Förskollärare A lägger dessutom till att böcker är väl-

digt tacksamma då de kan gå tillbaka till dem om det uppstår saker mellan 

barnen, vilket kan hjälpa dem att samtala och reflektera om det som hände i 

verkligheten i relation till boken och hur de kan lösa det, eller förstå varandra. 

Förskollärare E lyfter att fördelen med att arbeta med böcker mot uppdraget är 

att barnen får se det som sker i handlingen ur ett annat perspektiv, de kan på 

ett helt annat sätt vara med och diskutera, än om de enbart utgår från sig själva. 

I relation till det reviderade uppdraget gällande empati och omtanke anser för-

skollärare A och C att det finns utmaningar med att arbeta med barnlitteratur. 

Förskollärare A lyfter att de upplever att barnen oftast är med i berättelserna, 

de vet till exempel vad som är rätt eller fel och hur man ska vara mot varandra 

och de kan språkligt förklara varför. Men när något liknande sedan uppstår i 

praktiken så händer det många gånger att pedagogerna får vara med och på-

minna dem. Förskollärare C uttrycker att det blir utmanande för pedagogerna 

att hela tiden komma med något nytt för att barnen ska få stärka sin medkänsla 

och bli trygga i sig själva. Även om de använt vissa saker som har fungerat bra 

så behöver arbetslaget ändå utveckla det och hitta på nya saker för att barnen 

ska kunna ta in frågor om empati och omtanke. Det kan tillexempel handla om 

att spela ännu mer teater utifrån böckerna för att göra det mer verkligt istället 

för fiktivt. 

Två av förskollärarna, D och E, resonerar om betydelsen att som pedagog själv 

läsa böckerna innan de ska läsa för barnen. Förskollärare E utbrister ”det är 

viktigt att jag själv vet vad det handlar om för att kunna läsa det på ett bra sätt 

för barnen”. När pedagogen är förberedd på vilka frågor som kan ställas samt 

vilka som kan uppstå, så kan pedagogerna uppmärksamma barnen på det de 

vill belysa, i detta fall känslor, empati och omtanke. Förskollärare E säger att 

”om man vill behandla frågor om empati och omtanke måste det göras på rätt 

sätt”.  

Förskollärare D betonar även vikten av att ibland ”läsa mellan raderna” vilket 

för henne betyder att pedagogen är medveten om vad som ska förmedlas till 

barnen via texten. Ur historien om bockarna bruse kanske det inte framkom-

mer empati och omtanke tydligt. Då kan vi som pedagoger ställa frågor som 

får barnen att fundera kring hur de exempelvis tror att bocken kände när trollet 

kom respektive hur trollet kände och varför. Det handlar om att uppmärk-

samma barnen på det pedagogerna vill belysa. Förskollärare E uttrycker att om 

de bara läser boken så kommer det inte göra någon inverkan, utan det är först 
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när man går in och diskuterar innehållet i böckerna som barnen får fundera på 

vad som har hänt och varför de tror det. På så vis tror denna förskollärare att 

valet av bok inte har så stor betydelse, utan det handlar om hur det pedagogiska 

tillvägagångssättet skapar möjlighet att samtala om känslor. 

5.2 Arbetet med barnlitteratur för att språkligt uttrycka 

känslor 

Förskollärare A poängterar att ”vi kan inte lägga fram böckerna och tro att det 

ska bli nåt lärande, utan det krävs att pedagogen är med och styr så att samtal 

öppnas” När det kommer till arbetet med barnlitteratur för att barnen ska ges 

möjlighet att språkligt uttrycka känslor, arbetar samtliga förskollärare med ge-

staltningar och/eller teater utifrån böcker. Förskollärare A uttrycker att ”ge-

staltning och teater är ett bra komplement till boken istället för att enbart läsa 

den. Det kan bli mer konkret och det kan ge barnen en tankeställare när de ser 

det på riktigt”. Förskollärare C lägger dessutom till att de upplever att gestalt-

ningar och teatrar bidrar till att barnen tar till sig det som förmedlas i hög ut-

sträckning, då de både får se och samtala om det som spelas upp. Det hjälper 

dem att hitta ord och språkliga uttryck för hur de själva känner och varför. 

Förskollärare D tillägger att gestaltningar fångar upp barnen då de tycker det 

är intressant, vilket gör det enklare för dem att ta till sig det som spelas upp. 

Det gemensamma för samtliga gestaltningar och teatrar är att en sekvens från 

boken spelas upp. När gestaltningen har genomförts sker samtal mellan barnen 

och pedagogerna om det som hände, vilket är kopplat till känslouttryck. Ge-

nom dessa samtal, som bland annat innefattar att barnen får träna på att moti-

vera varför de tror att personen känner som den gör samt koppla detta till sig 

själva, så blir gestaltningarna ytterligare ett verktyg för barnen till att språkligt 

uttrycka sina känslor. Förskollärare C berättar att till tio små kompisböcker 

2011, medföljer huvudkaraktärerna kanin och igelkott som gosedjur. Dessa an-

vänder de för att gestalta och föra diskussioner, förskollärarna anser att det är 

enklare för barnen att samtala om känslor då det inte är dem själva de pratar 

om.  

Förskollärare B tillägger att de även har arbetat fritt med gestaltningar där de 

har spelat upp händelser som lockar barnen till att samtala om känslor och 

värdegrund generellt, vilket barnen har varit delaktiga i och visat stort enga-

gemang för. Även förskollärare D berättar att de använder sig av gestalt-

ningar när det uppstår något mellan barnen, där någon kanske blir ledsen eller 

arg. Anledningen till att de använder gestaltningar då är för att de upplever att 

det är enklare för barnen att prata om det då än när det sker i stunden.  
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Resultatet visar att samtliga förskollärare arbetar med barnlitteratur som en ut-

gångspunkt för samtal om känslor då alla uttrycker att den stöttar barnen för 

att språkligt uttrycka hur de känner. Förskollärare A säger att ”det är viktigt att 

det ges utrymme för att samtala och diskutera, för att det ska gynna barnen”. 

Efter högläsningen samtalar de om innehållet och drar paralleller till hur de 

själva skulle uppleva detta. Förskollärare D betonar vikten av att läsa böcker 

för det ger barnen synonymer, som är viktiga för att språkligt kunna nyansera 

sina känslouttryck. Informanterna anser att samtalen blir mycket givande för-

utsatt att barngrupperna är små, till exempel fyra till fem barn. Om samtal ska 

ske med en större barngrupp så är det svårt att hinna med alla barn. Förskollä-

rare E berättar att de använder sig av böcker som specifikt behandlar känslor 

men även böcker som inte belyser dem. I linje med detta uttrycker förskollärare 

A att pedagogerna behöver använda sig av ledande och öppna frågor som gör 

att barnen styrs in och får tänkta till om känslor och omtanke. Vilket blir extra 

viktigt när pedagoger använder sig av en bok som inte specifikt fokuserar på 

känslor i sin handling. Förskollärare D berättar att de inte alltid börjar med att 

läsa boken, de vill göra det mer inbjudande vilket de har gjort genom att kopi-

era boken och sätta upp bilderna på väggen i barnens höjd. Detta leder till att 

barnen får tid till att uppmärksamma bilderna själv och fundera. Efter ett par 

dagar läser pedagogerna boken och tillsammans samtalar de om innehållet 

kopplat till känslor.  

Förskollärare A säger att ” genom att läsa böcker så kan barnen möta olika si-

tuationer och känslouttryck från ett annat perspektiv”.  I linje med det här 

menar förskollärare A och C att böckerna låter barnen möta olika känslor, vil-

ket ger dem verktyg till hur de själva kan uttrycka sina känslor språkligt. För-

skollärare C poängterar att de har sett att användandet av barnlitteratur kan få 

igång barnen att uttrycka sina känslor språkligt, eftersom de ser hur huvudka-

raktären gör samma sak. Förskollärare E uttrycker att böcker som tar upp att 

man inte är ensam om en viss känsla och att det kan hända alla, hjälper bar-

nen att uttrycka sig känslomässigt.  

Både förskollärare A och D understryker att de även använder sig av barnlitte-

ratur när det uppstår konflikter mellan barnen, om någon exempelvis blir led-

sen eller arg. Men även om de upplever att det är mycket som händer i barn-

gruppen under vissa perioder, då de upplever att barnlitteratur utgör ett värde-

fullt pedagogiskt verktyg när det uppstår saker generellt i barngruppen. Om det 

uppstår en situation mellan barnen så försöker pedagogerna koppla samtalet 

till böcker de har läst där ungefär samma händelse har utspelat sig. De frågar 

om barnen kommer ihåg hur karaktärerna i boken kände och hur de löste situ-

ationen, vilket vanligtvis öppnar upp för samtal där barnen språkligt uttrycker 
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hur de känner. Om det händer mycket i barngruppen generellt brukar de läsa 

böcker som är relaterade till det som sker, sedan samtalar de om innehållet 

tillsammans med barnen och låter dem koppla det till sig själva. De frågor som 

brukar bearbetas är hur de skulle känna och varför eller varför inte om de var 

med om detta. Sådana frågor hjälper barnen att träna på att språkligt uttrycka 

sina känslor. Pedagogerna påpekar också att beroende på vilken barngrupp 

man har påverkas valet av bok, detta med tanke på att olika barn tar till sig 

olika böcker. Förskollärare A upplever och tror att det underlättar om det är en 

situation som barnen kan relatera till, så att de själva vet eller förstår hur det 

känns att känna så som denna karaktär i boken gör. Ett exempel är boken Vän-

nerna i kungaskogen 2008, barnen känner jättestarkt för en karaktär som heter 

bitis som blir utanför, vilket öppnar upp för samtal om hur hon känner, varför 

och hur man skulle kunna göra istället.  

Utöver barnlitteratur använder sig förskollärarna av andra strategier för att 

barnen språkligt ska få möjlighet att träna på att uttrycka sina känslor. Förs-

kollärarna A, B, C och D arbetar med så kallade känslokort, alltså bildkort 

som illustrerar olika känslor, såsom exempelvis ledsen och arg. Förskollärare 

A, B och D har skapat egna känslokort där barnen är de som illustrerar käns-

lorna. Detta gjordes för att pedagogerna upplevde att det ibland blev proble-

matiskt för barnen att se skillnad på vissa känslor, såsom arg och förvånad, 

på de färdiga känslokorten. Dessutom upplevde de att det var enklare för bar-

nen att relatera till en bild på sig själv. Förskollärare A säger att ” det öpp-

nade verkligen upp för samtal, då barnen såg sig själva och sina kompisar”. 

Det finns även färdiga känslokort och dessa kort berättar förskollärare C att 

de använder sig av vid exempelvis samlingar, där de samtalar om hur barnen 

mår, vid dessa tillfällen används bilderna som ett stöd. Förskollärare D berät-

tar att även de arbetar med färdiga känslokort, vilket skiljer sig från övriga 

förskolor. De har satt upp dessa bilder på väggen där barnen tvättar sina hän-

der eller på ett annat ställe där barnen kan se dem. Detta gör att det kan ske 

spontana samtal om bilderna, där till exempel man kan prata om varför de 

tror att de känner så som de gör. Om någon pedagog säger att en bild ger ut-

tryck för att vara ledsen, kan hen fråga vad barnen tror har hänt. På detta viset 

får man förståelse för barnens erfarenhet av olika känslor. I linje med detta 

betonar förskollärare D att barnen måste få ord för att kunna tala om hur de 

mår. Det handlar om att benämna, alltså hjälpa barnen att sätta ord på det som 

sker dessutom är det viktigt att vara tillåtande och föra samtal med barnen, 

tillägger hon. Förskollärare D tänker även på att inte förenkla uttrycken 

såsom att bara använda arg, ledsen osv, utan det finns flera nyanser såsom 

förskräckt och ängslig. Förskolläraren anser att de behöver utvidga barnens 
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ordförråd när det gäller känslor, ge barnen språkliga verktyg så att de kan ut-

trycka sig verbalt. Förskollärare C lägger dessutom till att de att de använder 

sig av kroppsspråket som ett komplement till att illustrera en känsla, om bar-

net verbalt inte kan förklara. Samtliga informanter upplever att det ibland kan 

vara lättare att visa hur man känner och att de därifrån kan samtala för att 

komma fram till hur barnet känner. Således blir det möjligt att stötta barnet 

vidare i processen med att sätta ord på upplevda känslor. 

Det gemensamma syftet för samtliga förskollärare är att känslokorten utgör 

ett stöd för barnen till att språkligt formulera och sätta ord på sina känslor. 

Förskollärare B understryker att ” bilden kan hjälpa barnen att förtydliga hur 

de känner om de inte verbalt kan berätta det. Då kan vi förstå hur de känner 

och hjälpa dem sätta ord på det”. Även förskollärare A berättar att dessa kort 

stöttar barnen till att förklara hur de känner. Om inte barnen lyckas språkligt 

tar pedagogerna hjälp av korten för att visa vilka känslor som kopplas till 

vilka uttryck. Det var även tänkt att känslokorten skulle användas vid samtal 

om känslor, där barnen kan berätta när de känner som på bilden.  

Förskollärare E berättar att de använder sig av strategin där de fångar upp det 

som barnen intresserar sig av, för att sedan kunna gå vidare utifrån det. Förs-

kolläraren säger att ” vi försöker använda oss av mycket olika termer så att 

barnen ska ges flera olika ord att beskriva sina känslor med”. Syftet med att 

använda flera termer är för att de ska kunna visa barnen att det inte bara finns 

ett sätt att uttrycka sig på, utan flera. Tio små kompisböcker 2011, innehåller 

ett arbetsmaterial med känslokort. Det är en bild som lockar barnen till att ut-

rycka sina känslor och hur de tror igelkott och kanin som är på bilden känner. 

Detta arbetsmaterial används i hög utsträckning enligt informant E. 

5.3 Barnlitteratur och tillhörande material 

Beträffande frågan om vilka böcker som förskollärarna brukar använda i ar-

betet med att ge barnen möjlighet att språkligt uttrycka sina känslor, fram-

kommer det att förskollärare A, C, D och E använder sig av tio små kompis-

böcker 2011. Dessa böcker syftar till att främja empati och anses behandla te-

man kopplade till känslor. Samtliga förskollärare uttrycker att de har valt att 

arbeta med dessa böcker då det finns mycket att samtala om i handlingen. 

Samt att de öppnar upp för samtal om känslor. Många av barnen känner igen 

sig i de dilemmana som de möter i texterna, vilket gör att de kan ”relatera till 

det som sker, som öppnar för samtal” (förskollärare D). Samtliga förskollä-

rare upplever att dessa böcker har stöttat barnen till att språkligt uttrycka sina 

egna och andras känslor.  
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Vännerna i kungaskogen 2008, var en annan bok som var återkommande. 

Förskollärare A berättar att de medvetet valde denna bok då den innehåller 

mycket att arbeta med avseende känslor, vänskap och empati. Förskollärare 

A säger att ” boken bidrar till att barnen får träna på att språkligt uttrycka sina 

känslor genom att den öppnar upp för samtal, där barnen utmanas att sätta ord 

på deras egna och karaktärernas känslor”. Förskollärare B tillägger att de har 

både läst boken och gjort gestaltningar utifrån den, de upplever att det har gi-

vits utrymme för samtal om känslor som stödjer barnen till att språkligt ut-

trycka dem. 

Förskollärare E betonar att barnen måste ges möjlighet att bearbeta sina käns-

lor genom texterna som läses. Därför har barnen tillgång till böcker som be-

lyser olika känslor och även om inte pedagogerna arbetar med dessa böcker 

dagligen så finns de tillgängliga för spontana samtal. Förskolläraren rekom-

menderar boken Veckan före barnbidraget 2016, då det finns intressanta 

aspekter att prata om när det kommer till känslor. De har även skapat en egen 

bok om en varg som flyttar in på förskolan som har skadat tassen. Denna bok 

har bidragit till samtal om känslor och hur man kan prata om dem. Förskollä-

rare B använder sig av Vem är arg 2018, där det uppstår samtal som hjälper 

barnen att språkligt uttrycka hur de känner.  

Förskolorna använder också barnlitteratur där känslor står i fokus men som 

dock inte specifikt syftar till att utveckla empati. Förskollärare A har bland 

annat arbetat med Petter och hans fyra getter, De tre små grisarna och Rödlu-

van och vargen. Förskollärare B berättar att barnen har tillgång till blandande 

böcker på förskolan. Det förekommer att pedagoger sitter med och samtalar 

om innehållet men ofta upplever de att inte tiden räcker till på grund av andra 

arbetsuppgifter. Förskollärare C poängterar att ” vi använder böcker kontinu-

erligt i verksamheten och alla böcker innehåller känslor. Det gäller bara för 

pedagogerna att medvetandegöra dem via diskussioner med barnen”. Det 

handlar om att skapa spontana samtal med fokus på känslor bland de böcker 

som finns på förskolan och som barnen har valt. Förskolläraren menar att när 

det sker spontant så ges barnen möjlighet att träna på att uttrycka känslor språk-

ligt, både sina egna och hur de tror andra känner, utan att känna någon press. 

Förskollärare A menar att det är viktigt för pedagoger att vara medvetna, för 

att kunna lyfta in känsloarbetet i berättelser som inte direkt syftar till det. När 

pedagogerna läser för barnen kan de stanna upp i berättelsen och ställa frågor 

som är relaterade till känslor. På så vis så möjliggör de för barnen att språkligt 

få uttrycka känslor, då de får ta del av det via berättelsen. För att betona detta 

tillägger förskollärare E att ” det nog inte handlar om vilken bok man väljer, 

snarare att pedagogen tror att de kan arbeta med den”.  
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Förskollärare B berättar att de på arbetsplatsen behöver utveckla arbetet med 

barnlitteratur då hon upplever att den glömts bort i den pedagogiska verksam-

heten. Problemet är att det inte finns någon yta där man kan sitta i lugn och ro. 

Hon reflekterar över orsak och undrar om det också beror på att personalen ser 

olika på syftet med böcker eller att man ibland glömmer bort hur viktigt det är 

att läsa. Det handlar om kompetens, att faktiskt veta varför man gör saker, an-

ser hon.  

5.4 Sammanfattning av resultatet 

I resultatet framgick att samtliga förskollärare betonar vikten av att det sker 

samtal kring böckerna för att lärande ska uppstå. Det framkommer även att de 

ser böckerna som ett värdefullt pedagogiskt redskap för att arbeta mot det re-

viderade uppdraget i läroplanen gällande empati och omtanke, då många av 

böckerna exemplifierar empati, omtanke och känslor. Den gemensamma näm-

naren bland förskollärarna om varför de anser att böcker är ett bra verktyg i 

arbetet mot detta uppdrag är samtalen som böckerna öppnar upp för mellan 

barnen och pedagogerna. Förskollärarna lyfte även att barnen får se saker som 

händer i böcker ur ett annat perspektiv, vilket kan göra att de uppfattar saker 

annorlunda.  

Gemensamma nämnare för samtliga förskolor var känslokort, dessa användes 

som stöd av både pedagoger och barn för att språkligt uttrycka känslor. Det var 

också vanligt att använda sig av tio små kompisböcker 2011 och Vännerna i 

kungaskogen 2008. Samtliga av de intervjuade förskollärarna använde gestalt-

ning eller teater som ett komplement till böckerna då de upplevde att när bar-

nen fick se något från ett annat perspektiv så öppnades samtalen upp, de kunde 

se hur barnen relaterade till situationer de varit med om.  

Av det som framgår i resultatet upplever jag att dessa förskollärare ändå är 

medvetna om hur de kan arbeta med barnlitteratur för att stötta barnen att 

språklig uttrycka sina känslor. Dessutom har de en tydlig bild av hur de anser 

att de kan stötta barnen till att utveckla empati och omtanke genom medkänsla 

och inlevelse hos andra människor. Jag tror att detta kan beror på att de dels 

har en god kommunikation i arbetslaget där de pratar om hur de på bästa sätt 

kan stödja barnen. Men även att de har sett att arbetet med barnlitteratur bidrar 

till att barnen utvecklar empati, omtanke, medkänsla och inlevelse. En av för-

skollärarna uttryckte att barnlitteratur var ett utvecklingsområde hos dem, jag 

tänker att första steget är att få syn på det och sedan kan förändringsarbetet 

starta.  
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6 DISKUSSION  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med min studie var att ta reda på hur ett urval förskollärare resonerar 

kring det reviderade uppdraget som behandlar empati och omtanke. Samt att 

ge en inblick i hur barnlitteratur kan användas som ett verktyg för att stödja de 

äldre barnen att språkligt uttrycka sina känslor och omtanke om andra. Utifrån 

det resultat som framkommit har frågeställningarna blivit besvarade. En tanke 

som uppstod under förberedelserna var att det kunde finnas en chans att ingen 

av de förskollärare som medverkade arbetade med barnlitteratur på det sättet 

jag efterfrågade. Men i detta fall blev det inget problem och problemställ-

ningen blev besvarad, däremot framkom det att en av förskollärarna inte i 

samma utsträckning som de andra arbetade med barnlitteratur på detta sätt. Om 

det hade visat sig att ingen av de medverkande förskollärarna arbetade med 

barnlitteratur för att stödja barnen att språkligt uttrycka sina känslor, så hade 

mina frågeställningar inte varit användbara i förhållande till mitt syfte. Ef-

tersom de var formulerade på ett sätt där jag antog att förskollärarna arbetade 

med barnlitteratur för att språkligt stödja barnen att uttrycka sina känslor.  

6.1.1 Barnlitteratur i arbetet med språkutveckling, i relation till det 

reviderade läroplansmålet  

Resultatet visar att barnlitteraturen ses som ett mycket användbart verktyg i 

relation till det reviderade uppdraget gällande empati och omtanke eftersom 

många böcker belyser detta. Något som är fördelaktigt i arbetet mot uppdraget 

med barnlitteratur som verktyg är att barnen får möta känslouttryck från ett 

annat perspektiv, vilket gör att diskussionerna skiljer sig mot om de ser utifrån 

sig själva. Detta stämmer överens med vad tidigare forskning har kommit fram 

till. Bland annat så lyfter W Garner & S Parker (2018) att barnlitteratur som 

behandlar känslomässiga upplevelser i berättelserna, hjälper barnen att ut-

veckla förståelse för känslorna och hur de kan behandlas. I enlighet med detta 

har Karniol (2012) upptäckt att barn relaterar till de känslor som kommer till 

uttryck i berättelserna. Även Nikolajeva (2013) betonar att när barnen läser 

böcker som innehåller känslor, så förbereds dem på att hantera både känslor 

och empati i verkligheten. Det framkommer också att texten i böckerna stöttar 

barnen till att själva uttrycka sina känslor. Utifrån mina resultat och tidigare 

forskning så visar det att barnlitteratur är ett mycket väl användbart verktyg för 

att utveckla empati och omtanke hos barnen. Barnen ges även möjlighet att 
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utveckla sin förståelse för känslor hos både sig själv och andra, de ges även 

verktyg för att språkligt uttrycka känslor.  

I studien framkommer det att de samtal som böckernas berättelser öppnar upp 

för är en betydande del i arbetet mot det reviderade uppdraget i läroplanen 

Lpfö18. På så vis arbetar de mot vad läroplanen för förskolan Lpfö18 lyfter, 

nämligen att språket ska utvecklas via samtal kring litteratur (Skolverket, 

2018). Det handlar om att de samtal som sker bidrar till att barnen dels kan 

uttrycka hur de känner men även förstå hur de andra känner vilket gör att de 

kan ta någon annans perspektiv och förstå dem. Enligt Sheridan & Gjems 

(2017) är det ingen av informanterna i hennes studie som belyser hur barnens 

ordförråd kan utvidgas genom att som pedagog till exempel ställa öppna frå-

gor. I min studie däremot lyfter informanterna viken av att pedagogerna är 

medvetna och kan leda in barnen på det de vill belysa och förmedla, genom att 

bland annat ställa frågor som lockar barnen att samtala om känslouttryck. På 

så vis utmanas de att språkligt uttrycka tankar och känslor och de tillägnar sig 

ord för det.  

Simonsson (2004) har i sitt resultat kommit fram till att böcker används för att 

främja språket hos barnen, med språket menar hon både förståelse och ordför-

råd. Det visar också att pedagogerna ser böckerna som ett verktyg för språkut-

veckling, då de hjälper barnen att utveckla sitt språk. Detta stämmer överens 

med vad mina resultat visar, nämligen att barnlitteratur som verktyg för att 

främja barns språkutveckling är värdefullt och har en betydande roll. Det fram-

kommer även i mina resultat att via läsning så stimuleras barnens språk, då 

deras ordförråd blir större eftersom de möter nya ord som blir betydande för 

att uttrycka känslor språkligt. Detta poängterar även Sheridan & Gjems (2017) 

då deras resultat visar att vid läsning av böcker så tillägnar sig barnen nya ord, 

som bidrar till deras språkutveckling. Samt att genom läsning av böcker kan 

barnen utveckla förståelse för hur orden kan användas och uttryckas. Detta blir 

tydligt i min studie då barnen genom att ta del av bland annat högläsning och 

gestaltningar förmår kunskap om hur känslor kan uttryckas språkligt.  

6.1.2 Arbetet med barnlitteratur för att språkligt uttrycka känslor 

I min undersökning framgår att samtliga förskollärare ser barnlitteraturen som 

ett användbart verktyg för att ge barnen möjlighet att uttrycka sina känslor 

språkligt. Både Karniol (2012) och W Garner & S Parker (2018) har som sagt 

funnit att böcker som innehåller känslouttryck utvecklar barnens förståelse för 

känslor. Då både mitt resultat visar detta samt tidigare forskning tyder på att 

barnlitteratur är ett användbart verktyg kring arbete med känslor samt för att 

språkligt kunna uttrycka dem.  
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Howe et al. (2008) pekar på att de barn som möter olika känslor skapar en 

större medvetenhet och kan enklare förstå dem. På de flesta av förskolorna så 

ges barnen möjlighet att möta olika känslor, via läsning, gestaltningar och sam-

tal. Vilket innebär att de kontinuerligt får samtala om känslor som bidrar till 

att de språkligt kan uttrycka dem och på så vis utvecklar förståelse för att ut-

trycka sina känslor och förstå andras. På en av förskolorna arbetar de inte aktivt 

med barnlitteratur och inte heller med känslor via det. Sett till vad Howe et.al 

(2008) nämner så ges dessa barn inte samma förutsättningar att utveckla med-

vetenhet och förståelse för känslor, som de barn som kontinuerligt möter olika 

känslor.  

Karniol (2012) poängterar att valet av böcker kan bidra till ökad förståelse av 

en bredd av känslouttryck och hur barnen skulle kunna hantera dem. Detta går 

delvis ihop med mitt resultat där det framkommer att majoriteten av förskollä-

rarna som medverkade medvetet valde litteratur att arbeta med. Dels de böcker 

som har till syfte att utveckla känslor, empati och vänskap. När pedagogerna 

har valt en bok medvetet som behandlar känslor så kommer samtalen att handla 

om det, vilket i sin tur bidrar till att barnen själva kan uttrycka sina känslor. 

Men något som skiljer mitt resultat från vad denna forskare säger är att förs-

kollärarna menar att valet av bok inte har allt så stor betydelse. Det handlar 

mer om att pedagogerna är medvetna och tillämpar ett tillvägagångssätt som 

skapar möjlighet till att samtala om känslor, där barnen tillåts att uttrycka dem 

språkligt. 

Av mina resultat framkommer att samtliga informanter ser barnlitteratur som 

viktig, de betonar barnlitteraturens funktion kring samtal. Förskollärarna arbe-

tar med barnlitteratur där den ligger till grund för samtal om känslor. Detta 

anser förskollärarna bidra till att barnen språkligt kan uttrycka sina känslor.  

Björklund (2008) poängterar att ge barnen utmaningar via samtalen, där de ut-

manas att röra sig mellan olika perspektiv. Mina resultat visar att barnen utma-

nas på detta i arbetet med att språkligt uttrycka känslor. Det blir synligt genom 

användandet av böcker och känslokort. Barnen uppmanas där att sätta ord på 

sina och andras känslor, hur de hade känt i förhållande till något som sker i till 

exempel bokens handling, vilket innebär att de rör sig mellan olika perspektiv.  

Det framkommer att en av pedagogerna har sett en skillnad på samtalen kring 

innehåll och känslor när de enbart sitter några stycken och läser och samtalar, 

jämfört med hela gruppen. Detta är intressant i relation till Vygotskijs teori 

som handlar om att man lär och utvecklas i samspel med andra. Men även 

kopplat till den proximala utvecklingszonen som handlar om vad barnen klarar 

av med stöttning av någon annan som besitter mer kunskap (Säljö, 2011). När 

Vygotskij pratar om att man utvecklas i samspel med andra så tänker jag att 
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det inte behöver vara stora grupper, utan det kan handla om ett par stycken, 

vilket blir tydligt av det förskolläraren nämner. Den proximala utvecklingszo-

nen handlar om att stötta barnen för att hjälpa dem nå längre än vad de gjort 

själva, vilket blir enklare för pedagogen i en mindre grupp då alla barn hinner 

uppmärksammas och bli sedda, samt stötta dem språkligt som gör att det blir 

mer kvalitet på samtalen. Kroksmark (2011) nämner att den proximala utveckl-

ingszonen består av fyra steg som individerna rör sig mellan. Av det resultat 

som framgår så ser pedagogerna att barnen tillägnar sig språklig medvetenhet, 

som gör att de språkligt kan uttrycka sina känslor med stöd av pedagogerna, 

för att sedan klara av det ensamma, vilket visar att de rör sig mellan dessa steg.  

Förskollärarna som medverkar i denna studie arbetar med barnlitteratur samt 

tillhörande strategier för att ge barnen fler verktyg till att språkligt kunna ut-

trycka sina känslor. Gällande uppdraget i läroplanen om empati och omtanke 

så upplever jag att förskollärarna ser det som att barnen måste ges ord för att 

språkligt kunna uttrycka hur de känner. Det blir då enklare att förstå varandra 

samt visa omtanke, vilket jag håller med dem om.  

6.1.3 Barnlitteratur och tillhörande material 

Förskollärarnas arbete med känslokort för att stödja barnen att språkligt ut-

trycka sina känslor kan kopplas samman med Vygotskijs begrepp scaffolding, 

att ge barnet kommunikativ stöttning, såsom kommentarer eller ledande frågor 

(Säljö, 2011). Pedagogerna kommunicerar och ger barnen stöd när de använder 

känslorkort, genom att exempelvis fråga ”känner du såhär”. Detta kan bli en 

hjälp till att barnen kan säga att jag känner så här och på så vis har pedagogen 

hjälpt barnet vidare. Jag tycker att känslokort är ett bra verktyg för att stötta 

barnen till att uttrycka sig, med hjälp av dessa kort kan barnet vid nästa tillfälle 

kanske uttrycka språklig hur det känns, på grund av att kortet tidigare varit ett 

stöd. Känslokorten blir därmed användbara vid arbetet med att barnen språklig 

uttrycker hur de känner. Känslorkort och böckerna som förskollärarna använ-

der i arbetet för att ge barnen möjlighet att språkligt uttrycka sina känslor är 

vad Vygotskij kallar för fysiska redskap, artefakter. När förskollärarna arbetar 

med dessa fysiska redskap så framkommer det att språket, som är ett psykolo-

giskt redskap spelar en betydande roll, då de lyfter att det sker mycket samtal 

kring känslor och hur det känns, vilket de upplever gör att barnen tar till sig 

kunskapen om hur de språkligt kan uttrycka sina känslor (Säljö, 2011). Använ-

dandet av dessa redskap där barnen samspelar med dem leder till ett lärande, 

alltså det som sker mellan dem (Jakobsson, 2012). När det sker samtal mellan 

barnen om innehållet i böckerna i relation till känslor eller när korten används 

som ett stöd så bidrar det till att lärande uppstår, då barnen ges möjlighet att 
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träna på att språkligt uttrycka känslor, som sedan gör att de kan uttrycka sig 

utan hjälpmedel. Detta går att tyda i mitt resultat då förskollärarna faktiskt upp-

lever att när barnen får möta känslor från ett annat perspektiv så hjälper det 

dem att sätta ord på sina egna känslor. Pedagogerna har även sett att det stöttar 

barnen till att språkligt uttrycka hur de själva känner. Det här är något som 

även Nikolajeva (2013) lyfter då hon sett att barnen via böckerna förbereds för 

att hantera känslor i verkligheten.  

Enligt Johansson (2007) uppstår känslor genom upplevelser som barnen varit 

med om. I linje med det som Johansson skriver är arbetet med gestaltningar 

och teatrar något som är en användbar strategi för att barnen ska ges möjlighet 

att språkligt uttrycka känslor. När barnen får möta olika känslouttryck genom 

gestaltningar eller teatrar så blir barnen en del av upplevelsen, då de görs del-

aktiga genom bland annat samtal. Förskollärarna i min studie berättar att de 

upplever att barnen tar till sig det som förmedlas i gestaltningar och teatrar i 

högre utsträckning, de blir en del av det som sker. Detta hjälper dem att hitta 

ord och språkliga uttryck för hur de själva känner.  

Jag tror att det har stor betydelse att barnen ges fler möjligheter än enbart hög-

läsning av böcker, för att språkligt träna på att uttrycka sina känslor. Barnen 

får då möjlighet att möta olika känslouttryck på flera olika sätt och perspektiv. 

På så vis sker olika samtal kring dessa känslor som sedan blir ett stöd till barnen 

själva, när de språkligt ska uttrycka sig. Dock anser jag att det är oerhört viktigt 

att pedagogerna är medvetna och vet vad och hur de vill att barnen ska tillägna 

sig kunskaper för att språkligt uttrycka sig. Det räcker som sagt inte enbart med 

att läsa, utan det behöver ske diskussioner kring det som ses eller läses för att 

det ska bli meningsfullt för barnen. Detta betonar även förskollärarna i min 

studie.  

Något som skiljer mitt resultat från de tidigare forskningar jag har tagit del av 

är att förskollärarna i denna studie använder sig av andra strategier, såsom ge-

staltningar och teatrar kopplat till böckerna. Detta är för att ge barnen ytterli-

gare ett verktyg till att kunna uttrycka sina känslor språkligt. Bara för att fors-

karna i tidigare forskningsstudier jag har tagit del av inte nämnt andra strategier 

kopplat till barnlitteratur, behöver det inte betyda att de inte vet om eller funnit 

andra informanter som använt sig av kompletterande strategier.  

6.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes var kvalitativa intervjuer, av den semistrukturerade typen. 

Jag tycker att det var en lämplig metod att använda för att samla in data som 

gav svar på mina frågeställningar. Christoffersen & Johannessen (2015) lyfter 
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att i en semistrukturerad intervju svarar informanten utifrån sig själv. Jag valde 

att ha semistrukturerade intervjuer för att jag ville åt förskollärarnas tankar av 

hur de arbetar. Det hade då inte varit lämpligt att använda en intervjuform som 

hade fasta svarsalternativ, då jag inte hade fått tag i informanternas syn. För att 

det skulle vara enklare att få syn på svar med gemensamma nämnare i analysen 

samt kunna bearbeta fråga för fråga valde jag att ställa samma grundfrågor till 

alla informanterna, enligt Christoffersen & Johannessen (2015) är detta en typ 

av standardisering.  

Något som jag uppmärksammade under intervjuerna var att två av frågorna 

gick in i varandra, vilket ledde till att svaren till dessa frågor vävdes ihop vid 

några intervjuer. Frågorna är den som tar upp vilka strategier de använder för 

att barnen språkligt ska få träna på att uttrycka sina känslor och den som hand-

lar om hur de arbetar med barnlitteratur för att ge barnen möjlighet att uttrycka 

känslor och omtanke om andra. När frågorna formulerades var min tanke att 

strategier kunde vara vilka slags strategier som helst för att främja barnens för-

måga att språkligt uttrycka sina känslor. Medan den andra frågan mer specifikt 

handlade om hur pedagogerna arbetade med barnlitteratur för att ge dem möj-

lighet att uttrycka sig språkligt. Men jag upptäckte som sagt att frågorna var 

för lika, vilket gjorde att förskollärarna som intervjuades gav ungefär samma 

svar på dessa frågor. Det var vid någon intervju som frågorna genererade olika 

svar. Hade jag genomfört intervjuerna igen så hade jag denna gång omformu-

lerat dessa två frågor, för att skilja dem åt på ett tydligare sätt för att kunna få 

mer detaljerade svar. Med tanke på att informanterna tolkade dessa frågor på 

likartade sätt så fick jag inte de svar jag hade räknat med, men jag fick ändå 

information som kunde bearbetas i resultatdelen. Eftersom jag inte har så stor 

erfarenhet av kvalitativa forskningsintervjuer tror jag att det hade gått bättre 

om jag hade haft tillfälle att träna på att intervjua. Med mer erfarenhet hade jag 

känt mig mer säker och hade kanske kunnat ställa en följdfråga som ledde in 

dem det rätta spåret, men på grund av att jag inte praktiskt gjort detta förut så 

glömdes det stundtals bort.  

Samtliga intervjuer genomfördes i samma kommun, något jag skulle kunna ha 

gjort annorlunda hade varit att fördela intervjuerna i två kommuner. Detta 

skulle kunna ha lett till andra svar än de jag fått. Jag upplevde att de flesta 

förskollärarna arbetade på liknande sätt, om det beror på de arbetar i samma 

kommun vet jag inte, men det hade varit intressant att se om så var fallet.  
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6.3 Slutsatser 

I studien anser förskollärarna som medverkade att barnlitteratur är ett väl an-

vändbart verktyg för att arbeta mot uppdraget i läroplanen Lpfö18 som handlar 

om empati och omtanke. De använder barnlitteratur kontinuerligt i verksam-

heterna där det sker samtal om innehållet i relation till känslouttryck, som i sin 

tur leder till att barnen ges möjlighet att språkligt uttrycka sina känslor. Ed-

wards (2008) lyfter att boken är ett viktigt redskap för språkutvecklingen. För-

skollärarna i min studie har sett att när de använt sig av böcker för att barnen 

ska ges förutsättningar för att språkligt kunna uttrycka sina känslor så har detta 

gett resultat. För att ge barnen flera möjligheter att tillägna sig kunskap för att 

språkligt kunna uttrycka sina känslor så arbetar de med böcker via läsning, 

samtal, gestaltningar, teatrar och känslokort.  

Undersökningen visar även hur arbetet med barnlitteratur och kompletterande 

strategier kan användas för att hjälpa barnen utvecklas så att de språkligt kan 

uttrycka sina känslor. Således är det min förhoppning att denna studie kan ge 

blivande pedagoger stöd i sitt arbete med att ge barn möjligheter att uttrycka 

känslor språkligt. 

Fortsättningsvis skulle det vara intressant att ta reda på om skillnaderna är 

markanta mellan barn som befinner sig på en förskola där arbetet med barn-

litteratur för att stödja dem att språkligt uttrycka sina känslor används konti-

nuerligt, jämfört med barn som inte ges samma möjligheter. Denna studie 

riktar sig mer mot förskollärarna och hur de arbetar för att barnen ska ges 

möjlighet att språkligt uttrycka sina känslor. I linje med detta skulle det även 

vara intressant att följa upp pedagogernas arbete men att undersöka hur bar-

nen rent konkret använder sig av de kunskaperna kring att språkligt uttrycka 

sina känslor som de tillägnat sig.  

Avslutningsvis visar studien att de flesta av förskollärarna som medverkade 

är medvetna om hur de ska arbeta med barnlitteratur och strategier som kom-

pletterar den, för att hjälpa barnen att språkligt kunna uttrycka sina känslor. 

Jag upplever att de avsätter tid för det och ser till att spontana samtal kring 

känslor uppstår i vardagen, då detta anses lika viktigt i sammanhanget som 

organiserade aktiviteter. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till förskollärarna:  

Vilka fördelar anser du att barnlitteraturen har för barns språkutveckling? 

 

Vilka fördelar ser du med att arbeta med barnlitteratur för att arbeta mot det 

reviderade uppdraget i läroplanen avseende empati och omtanke (skolverket, 

2018, s5)? utmaningar?  

 

Vilka strategier använder du/ni som arbetslag er av för att barnen språkligt ska 

få träna på att uttrycka sina känslor? 

 

arbetar du/ni som arbetslag med barnlitteratur för att ge barnen möjlighet att 

uttrycka känslor och omtanke om andra? 

 

När du/ni som arbetslag använder barnlitteraturen i den pedagogiska verksam-

heten,  

- Vilka typer av böcker brukar ni då använda? 

- Varför just dessa böcker? 

- Hur anser ni att dessa böcker bidrar till att barnen språkligt fått uttrycka 

sina känslor? 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev  

Hej mitt namn är Linnéa Bednars och jag studerar till förskollärare på Karl-

stads universitet. Den här terminen kommer jag att genomföra mitt examens-

arbete i ämnet språk och litteratur.  

Målet med mitt examensarbete är att ge en inblick i hur barnlitteratur kan an-

vändas som ett verktyg i den pedagogiska verksamheten, för att stödja de äldre 

barnen att språkligt uttrycka sina känslor och omtanke om andra.  
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Detta kommer jag göra genom intervjuer med förskollärare som kommer att 

spelas in. Intervjuerna kommer ta högst en timme. Dessa ljudinspelningar 

kommer enbart användas för att sammanställa svaren och det är bara jag som 

kommer att ta del av dem. Ditt namn, förskolan namn eller kommun kommer 

inte att nämnas i arbetet, detta i syfte att säkerställa din anonymitet. 

När examensarbetet är färdigt kommer allt insamlat material att förstöras så att 

ingen obehörig ska ta del av det. Under studiens gång kommer materialet för-

varas så att det är oåtkomligt för obehöriga.  

Avslutningsvis vill jag påminna att det är frivilligt att delta och att du har rätt 

att avbryta ditt deltagande när som helst under studiens gång.  

Vid frågor och funderingar kan ni kontakta mig på: 

072 – xx xx xxx eller mail xxxxx@xxxxx.com  

Med vänliga hälsningar 

Linnéa Bednars  
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