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ABSTRAKT 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares insikter, syfte och arbetsmetoder för 

att genom barnlitteratur utveckla barns socioemotionella förmågor. De frågeställningar 

som studien utgår från är vilka insikter, vilket syfte och på vilka sätt förskollärare arbetar 

med barnlitteratur med denna fokus. För att undersöka detta används kvalitativa 

intervjuer som metod där sex verksamma förskollärare med varierad ålder och 

arbetslivserfarenhet deltar. Resultatet visar på att förskollärarna har en insikt i att 

barnlitteratur kan utveckla barns socioemotionella förmågor. Trots denna insikt visar 

resultatet på att barnlitteratur med fokus på socioemotionell utveckling inte är prioriterad 

utan används i samband med händelser som uppstår i barngruppen. Resultatet visar att 

de verksamma förskollärarna har en varierad uppfattning kring syftet med barnlitteratur i 

förskolan. Det framkommer i studien att förskollärarna förväntar sig att barn automatiskt 

tillägnar sig socioemotionella förmågor genom att få ta del av barnlitteratur. Samtal, 

diskussion, återberättande och drama är arbetssätt som förskollärarna menar har 

betydelse för barns möjligheter att tillägna sig socioemotionell utveckling. I studien 

framkommer det att förskollärarna genom samtal och diskussion om barnlitteratur har en 

förhoppning om att kunna se barns utveckling. Parallellt visar studiens resultat på att 

förskollärarna förväntar sig att barn automatiskt blir utmanade i sin utveckling då de får 

återberätta barnlitteratur. 
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1 INTRODUKTION 
Enligt den reviderade Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) bör varje 

barn få möjlighet att utveckla sin förmåga till empati, förståelse för andra och sin 

förmåga att reflektera kring sin omvärld. Hwang och Nilsson (2011) menar att 

empati utvecklas som en socioemotionell förmåga vilket ingår i den sociala 

utvecklingen hos barn. Enligt egna erfarenheter uppskattar barn läsning och 

berättande av barnlitteratur och i samband med läsningen och berättandet kan 

givande diskussioner ofta uppstå. Vi uppfattar det som att anledningen till att barn 

visar intresse för barnlitteratur, är grundat i att denna lyfter områden som de är 

intresserade av. Vi har egna erfarenheter av att barnlitteratur oftast används vid vilan 

efter lunchen och i syfte att samla och styra barn. Samtidigt har vi erfarenheten av att 

barnlitteratur används spontant i förskolans verksamhet då barnen efterfrågar den. 

Det verkar som att olika förskollärare förhåller sig olika till användandet av 

barnlitteratur. Vi funderar på om detta ger barn olika förutsättningar för att utveckla 

socioemotionella förmågor. Vi vill undersöka om det är möjligt att förskollärares 

förhållningsätt till barnlitteratur påverkar i vilken utsträckning den används. 

Sjunnesson (2012) skriver om att det idag inte finns mycket forskning i Sverige kring 

barns hälsa och socioemotionella utveckling i förskolans kontext då det har 

fokuserats mer på andra områden. Beteendeproblem hos barn har ökat i Sverige och 

en förklaring av detta är att problemen inte har uppmärksammats hos barn tidigt i 

förskolan (Sjunnesson, 2012). Vi upplever att barn i förskoleåldern har olika 

utvecklad förmåga att förstå andra människors perspektiv och detta skulle kunna 

påverka barns sätt att agera.  

Barns socioemotionella förmågor kan utvecklas genom att de tidigt får ta del av 

barnlitteratur, men påverkas även av hur den används för att utmana barns tankar 

genom ett aktivt arbetssätt (Granberg, 2012). För att ha möjlighet att ta till sig 

handlingen i barnlitteratur menar Chambers (1993) att barn behöver en vuxen som 

stöd för att skapa sammanhang och tolka innehållet. Edwards (2008) skriver om att 

barnlitteratur har en betydelsefull funktion för att barn ska ha möjlighet att förstå sig 

själva och för att stärka sin självkänsla. Forskningsresultat har visat på att 

barnlitteratur har betydelse för barns inre representationer av omvärlden, och på 

vilket sätt de uppfattar och tolkar den (Thomas, 2006). Vi vill med studien undersöka 

om det finns möjligheter för barn att utvecklas socioemotionellt genom barnlitteratur 

i förskolan. Detta skulle kunna undersökas genom att synliggöra förskollärares 

förhållningssätt med fokus på detta.  
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2 BAKGRUND 
I föreliggande avsnitt kommer nyckelorden socioemotionell utveckling, barnlitteratur 

och inre representationer, som berörs i vår studie att presenteras. Vidare kommer den 

litteratur som är relevant för studien att behandlas.  

2.1 Barnlitteraturens påverkan på barn i förskolan 

Hwang och Nilsson (2011) menar att socioemotionell utveckling är den sociala 

konstruktionen av individen. Förmågor som ingår i den socioemotionella 

utvecklingen är exempelvis empati, sympati, utveckling av identitet samt hur barn 

och vuxna bör vara i relationer. Från det att ett barn föds inleds den socioemotionella 

utvecklingen och är en pågående process som sker i relation till omgivningen. 

Hwang och Nilsson (2011) menar att yngre barn oftast är självcentrerade och att de 

genom socioemotionell utveckling kan öka sin sociala medvetenhet.  

Hwang och Nilsson (2011) menar att inre representationer innebär att det finns en 

inre bild i tanken hos människan av en individ. Granberg (2012) menar att det är 

möjligt för barn att genom sin fantasi förvandla berättelser till egna inre 

representationer. Enligt Langer (2005) innebär förställningsvärldar en plats i tanken 

där det skapas en uppfattning av något genom en förståelse för kontexten och syftet, 

vilken kan innefatta exempelvis tankar och känslor som uppfattas hos karaktärer i 

litteraturen. 

Enligt Nettervik (1994) och Nikolajeva (2007) bör barnlitteratur vara skriven för 

barn med ett språk som är på barns nivå och har dem som huvudsaklig åhörare. 

Nikolajeva (2007) menar att barnlitteratur bör vara konstruerad så att den är 

intressant för barn samt ta upp etiska frågor med innehåll av moral. Den moraliska 

delen kan ses som ett sätt att fostra barn med tanke på regler och värderingar i 

samhället. Barnlitteratur bör även ha tillräckligt med visuell kvalitet som är 

sammankopplad med själva läsupplevelsen, vilket innebär att bild och text 

samarbetar med varandra och leder läsaren framåt. 

Det kan vara en förmån för barn om de tidigt får ta del av barnlitteratur då denna kan 

möjliggöra utvecklingen av intellektuella förmågor som empati och förmåga att 

skapa inre representationer (Granberg, 2012). Även Edwards (2008) anser att läsning 

kan vara en betydelsefull del i barns utveckling av både empati och sympati. 

Barnlitteratur kan vara ett betydande verktyg att ta tillvara på eftersom barn kan få 

möjlighet att utveckla sina socioemotionella förmågor och sitt tankesätt (Granberg, 

2012). Barnlitteratur i förskolans kontext kan ses som en universell pedagogisk 

metod där det blir möjligt för barn att ta till sig kunskap om sig själva och få en 

förståelse för sin omvärld då de agerar som lyssnare. Även sociala regler och att 

tänka själv är förmågor som kan utvecklas eftersom barn kan få möjlighet att 

reflektera kring barnlitteratur (Fast, 2009). 

2.2 Förskollärares användning av barnlitteratur 

Johansson (2002) skriver om förskollärares syn på barnlitteratur och hur den kommer 

till uttryck på förskolan. Förskollärare använder barnlitteratur på olika sätt och vid 

olika tillfällen i vardagen på förskolan. På en del förskolor använder sig förskollärare 

av barnlitteratur på förmiddagen eftersom barn oftast är uppmärksammast då. Detta 

för att få möjlighet att fånga barnen i diskussioner kring det som berättats. På andra 

förskolor används barnlitteratur nästintill uteslutande bara i samband med vilan efter 
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lunchen. Granberg (2012) menar däremot att barnlitteraturens användning i 

förskolans verksamhet ofta används vid situationer där den har som uppgift att samla 

och styra barngruppen. Detta exempelvis efter lunchen eller för att hjälpa barn att 

fokusera vid samlingar. Barnlitteratur blir då en envägskommunikation om den 

används på detta sätt då den vuxne blir den som kommunicerar och barnen förväntas 

lyssna. Johansson (2002) menar även att många förskolor arbetar med barns sociala 

och socioemotionella utveckling genom barnlitteratur för att göra det möjligt för barn 

att sätta ord på tankar, funderingar och känslor. 

2.3 Betydelsen av samtalet 

Med barnlitteratur som stöd får barn enligt Fast (2009) möjlighet att bli delaktiga i 

sociala situationer som behandlas i denna. Barn kan även få möjligheter att diskutera 

frågor kring normer och tänkande samt få tillfälle att berätta om egna upplevelser. 

Edwards (2008) ger uttryck för att samtal kring barnlitteratur hjälper barn att 

bearbeta och reflektera över egna upplevelser och händelser. Fast (2009) menar att 

barn som lyssnar på berättelser är aktiva i sitt tänkande. Barn uppfattar barnlitteratur 

på sitt sätt med hjälp av inre representativa bilder, med vilka de skapar sig en 

förståelse av berättelser. 

Fast (2009) liksom Chambers (1993) anser att barn som får möjlighet att vara 

delaktiga i diskussioner kring barnlitteratur kan ha en mer omfattande tillgång till 

social utveckling än barn som inte får möjlighet till detta. Även Pramling, Asplund 

Carlsson och Klerfelt (1993) för en diskussion kring vikten av att barn får diskutera 

och reflektera kring barnlitteratur, då detta kan ge dem förståelse för sitt eget 

beteende och hur omvärlden fungerar. Fast (2009) menar att högläsning av 

barnlitteratur bidrar till att barn kan skapa en länk till inre representationer. För att 

högläsningen ska bli så meningsfull som möjligt ska de vuxna skapa tid och ge plats 

för barn för att de ska få möjlighet att komma med egna tankar, funderingar och 

tolkningar kring den lästa barnlitteraturen. Även återberättande av barnlitteratur är av 

betydelse för barn eftersom de får ett helhetsgrepp kring den valda barnlitteraturen. I 

återberättandet kan barn se och omvandla berättelsen till sin egen (Fast, 2009). 

Chambers (1993) menar att det är de vuxna som hjälper barn att skapa sammanhang i 

barnlitteratur samt hjälper dem att komma till insikt kring innebörden i barnlitteratur. 

Även Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) anser att det är betydelsefullt att ha 

en vuxen som stöd för att leda barn in i förståelsen av sin omvärld och hur den 

fungerar och belyser även att det sker en socialiseringsprocess med hjälp av 

barnlitteratur. Förmågor som lyfts är normer, värderingar och attityder och det är 

möjligt för barn att genom barnlitteratur ta till sig detta både medvetet och 

omedvetet. Johannessen (1997) liksom Gjems (2011) menar att samtal som metod 

kan hjälpa barn att sätta ord på olika sätt att agera i olika sociala situationer. Genom 

att samtala om situationer finns det möjlighet för barn att tillägna sig en beredskap 

inför kommande sociala situationer. Gjems (2011) menar att människor genom 

samtal förmedlar kunskap om hur människor samspelar och beter sig gentemot 

varandra.  

2.4 Barns möjligheter till socioemotionell utveckling 
genom barnlitteratur 

Vid arbetet med barns socioemotionella utveckling menar Johannessen (1997) att det 

är betydelsefullt att förskollärare bör vara överrens inom arbetslaget om hur 
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socioemotionella problem kan tolkas och hur de ska arbeta mot problemen. Det är av 

betydelse att som förskollärare vara medveten om egna tankar och känslor samt sin 

egen attityd i bemötande med barn. För att barn ska kunna stärka sin 

socioemotionella utveckling finns det specifika program där de kan öva sig på att 

lösa olika problem och ta ställning till möjliga lösningar. 

Johansson och Johansson (2003) skriver om det emotionella barnet, vilket innebär att 

barn har förmågan att leva sig in i andra människors känslor. Olika arbetsmetoder 

beskrivs för att ge barn möjligheter att öva på förmågan att uppvisa förståelse för 

olika situationer och händelser. En av arbetsmetoderna är att de vuxna efterfrågar 

barns beskrivningar och upplevelser av känslor. Genom att barn får identifiera och 

berätta om känslor skapas en möjlighet för dem att få förståelse. 

Lindhagen (1993) skriver att barnlitteratur har en jagstärkande funktion eftersom 

innehållet i den kan utveckla barns egen identitet och självmedvetenhet. För att barn 

ska ha möjlighet få olika perspektiv och insikter som är mer omfattande, kan 

barnlitteratur användas som en arbetsmetod för detta. Denna kan även bidra till att 

barn blir mer starka i sitt inre och i sig själva.  

2.5 Sammanfattning 

Inledningsvis förklaras nyckelordet socioemotionell utveckling som en pågående 

process i samspel med andra individer. Socioemotionella förmågor som kan 

utvecklas är exempelvis empati och utveckling av värderingar och normer. Vidare 

beskrivs nyckelordet barnlitteratur med syftet att förmedla etik och moral till barn. 

Efter det beskrivs nyckelordet inre representationer och att barn med hjälp av sin 

fantasi kan skapa dessa. Det kan vara en fördel att barn tidigt får ta del av 

barnlitteratur och olika förmågor som kan utvecklas genom detta är exempelvis 

sympati och inre representationer. Barnlitteratur används vid olika tillfällen under 

dagen och i olika syften på olika förskolor vilket kan få konsekvenser för barn. 

Vidare behandlas samtalets funktion och möjligheterna kring barnlitteratur som en 

hjälp och ett stöd i den socioemotionella utvecklingen. Även betydelsen av 

delaktighet, diskussioner och reflektioner i samspel tillsammans med andra lyfts. 

Socialiseringsprocessen är en del av samtalets funktion, med en vuxen som kan leda 

barn i sin förståelse för människors samspel. För att kunna stärka barns 

socioemotionella utveckling kan barnlitteratur vara till hjälp om ett arbetslag arbetar 

med samma förståelse för hur socioemotionella problem kan tolkas. Avslutningsvis 

beskrivs det emotionella barnet och hur det är möjligt att genom olika arbetsmetoder 

skapa möjligheter för utveckling.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras.   

3.1 Tolkningens betydelse 

Lysaker och Miller (2012) menar att det finns en mångfald av indikationer som tyder 

på att det är betydelsefullt för barn att ta del av litteraturför utvecklingen av 

förståelsen för andras tankar. I studien undersöks möjligheten med att observera ett 

barns socioemotionella förmågor med hjälp av barnlitteratur utan text. Barnet i 

undersökningen får på egen hand göra tolkningar av illustrationer i barnlitteratur med 

hjälp av egna förmågor. I studieresultatet konstateras det att barnet på sitt eget sätt 

gör kännetecken hos karaktärerna och föreställer sig tankar, känslor och intentioner 

hos dem (Lysaker & Miller, 2012). Schickedanz och Collins (2000) menar att 

illustrationer tolkas av barn utefter egna upplevelser och tidigare erfarenheter. Det 

blir genom denna tolkning möjligt för dem att göra berättelsen till sin egen. 

Lysaker och Miller (2012) anser att illustrationer kan vara till hjälp i barns 

socioemotionella utveckling eftersom det sker en process där de kan tillägna sig en 

förståelse för berättelsen genom bilderna. Detta stödjer teorier om läsning som en 

social och relationell process. Thomas (2006) studieresultat tyder på att användandet 

av illustrationer och metaforer är särskilt bra att använda sig av i barnlitteratur 

eftersom det skapas en distans mellan barns känslor och den vuxnes tolkningar. 

Distansen som finns i barnlitteratur ger barn möjlighet att använda sin fantasi för att 

gå in i olika situationer och roller. Efter det kan de återgå till sin egen värld igen med 

ökad förståelse och förmåga. 

3.2 Samtalets betydelse 

Schickedanz och Collins (2000) redogör i sin studie för barnlitteraturens 

illustrationer och om barns behov av att få hjälp med tolkningen av dem. 

Illustrationer i barnlitteratur är en konstform vilka kan vara svåra för barn att tolka. 

Att ge meningsfull återkoppling till yngre barn under pågående högläsning kan öka 

förståelsen för barnlitteratur. I studien observerades förskollärares respons på barns 

reaktioner på illustrationer. Det framkom att förskollärarna oftast bara kort rättade 

barns kommentarer utan att ge dem en förklaring och fortsatte läsningen. 

Förskollärarna i studien gav uttryck för att de ofta ignorerade barns frågor eftersom 

de inte var medvetna om hur de skulle svara. En tolkning är att förskollärarnas 

ovillighet att resonera med dem kring de funderingar de har, beror på att 

förskollärarna tror att resonemanget är bortom deras förståelse. Om samtal kring 

barnlitteratur uteblir kan konsekvensen bli att barns engagemang och tänkande 

uteblir (Schickedanz & Collins, 2000). 

3.3 Återberättandets betydelse 

I en studie av Thomas (2006) undersöks berättelsen som betydelsebärande för yngre 

barns utveckling. I studieresultatet kommer Thomas (2006) fram till att barns 

utveckling beror på förmågan att kommunicera med den värld som finns omkring 

dem. Bradley och Donovan (2012) kommer i sin studie fram till att högläsning är 

betydelsefullt att använda sig av flera gånger dagligen för barn, eftersom det ger dem 

möjlighet att leva sig in i det som berättas. Det framkom att en kombination av 

läsning och återberättande är betydelsefullt för barn samt att det är viktigt att vuxna 
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finns som stöd och lyssnar då barn återberättar och lever sig in i det som berättas. Då 

barn får möjlighet att återberätta bidrar det till att de får en omfattande tillgång till 

utveckling (Bradley & Donovan, 2012).  

I en studie av Ratner och Olvers (1998) undersöks det om läsning av folksagor med 

inriktning på bedrägeri, kan ha betydelse för barns utveckling av inlevelseförmåga 

samt hur de får förståelse för inre representationer i förhållande till läsning. 

Resultatet i studien tyder på att det hos barn bildas inre representationer av 

verkligheten. Utvecklingen av förståelse av representationer beror på den specifika 

interaktionen mellan barn och den vuxne som läser. Barn tillsammans med den 

vuxne konstruerar möjliga tolkningar av berättelsen. Det framkom även att barn 

genom berättelser kan sammankoppla inre representationer till verkligheten. 

Folksagan kan hjälpa barn att förstå både sitt eget och andras beteenden och de kan 

även få en förståelse för att de inre representationerna kan vara ofullkomliga (Ratner 

& Olvers, 1998). 

3.4 Övningar för socioemotionell utveckling 

Maree Ashdown och Bernard (2011) redogör i sin studie för den effekt som 

målmedvetet arbete mot att öka barns socioemotionella förmåga får. Det framkom att 

barnen efter avslutad studie har påverkats i en positiv riktning för både beteende och 

trivsel. Koglin och Petermann (2011) använder i sin studie en form av direkta 

övningar för barns beteende. Syftet med övningarna är att motverka barns negativa 

beteende och istället utveckla barnens socioemotionella förmågor. Resultat visar på 

att barnen i testgruppen jämfört med en kontrollgrupp uppvisade färre antal negativa 

beteenden. Studieresultatet tolkas som att barnens socioemotionella förmågor och 

reglering av känslor har förbättrats. Detta genom att barnen får en ökad insikt i andra 

människors känslor. För att kunna utvecklas behöver barn i förskolan 

socioemotionell kompetens (Koglin & Petermann, 2011). 

3.5 Sammanfattning 

Inledningsvis behandlas studieresultat som visar att barn med hjälp av sina egna 

socioemotionella förmågor kan tolka illustrationer i barnlitteratur. Det redogörs även 

för att barn kan få förståelse genom berättelser eftersom läsningen av barnlitteratur är 

en social och relationell process. Efter det behandlas ytterligare studieresultat där det 

framkommer att barn har behov av tolkningar av barnlitteratur och hur betydelsefullt 

återberättande och återkoppling är kring detta.  Vidare beskrivs samtalets betydelse 

kring barnlitteratur och hur denna kan verka för att upprätthålla barns engagemang 

för barnlitteratur och barns tankar kring den. Även interaktionen mellan barn och 

vuxna vid läsning av barnlitteratur ses som betydelsefullt för att barn ska kunna 

utveckla inre representationer och koppla dem till verkligheten. Vidare behandlas 

medvetna övningar som kan användas för att öva upp barns socioemotionella 

förmågor. Avslutningsvis presenteras en teori kring att socioemotionell kompetens är 

västentlig för att barn i förskolan ska kunna utvecklas.  
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4 TEORETISKT RAMVERK 
I följande avsnitt kommer fyra teorier som berör studien att presenteras, vilka är 

socioemotionell utveckling, social inlärningsteori och Theory of mind.  

4.1 Socioemotionell utveckling 

Hwang och Nilsson (2011) skriver att den socioemotionella utvecklingen av 

människan är en pågående process och utvecklas i ett samspel tillsammans med 

andra individer. Genom erfarenheter och upplevelser ökar barn sina socioemotionella 

förmågor. Förmågor som människan kan utveckla i den socioemotionella 

utvecklingen är sympati, empati, utveckling av normer och värderingar samt hur 

människan bör vara i relationer. 

4.1.1 Socialt samspel 
Johannessen (1997) menar att den socioemotionella utvecklingen hos barn sker 

tillsammans med andra människor eftersom barn med hjälp av andra kan se sitt eget 

agerande och sig själva. Detta kan ses som ett socialt samspel mellan människor. 

Även Williams (2006) skriver att sociala förmågor utvecklas i ett samspel mellan 

barn där de kan argumentera tillsammans för att lösa olika problem. Detta samspel är 

en pågående process där barn tillsammans med andra lär sig av varandra och av 

situationer de varit med om. 

4.2 Social inlärningsteori 

Hwang och Nilsson (2011) menar att social inlärningsteori handlar om att barn 

tillägnar sig sociala färdigheter tillsammans med andra i olika sociala situationer. 

Barn lär sig enligt den sociala inlärningsteorin värderingar och sociala färdigheter 

genom delaktighet och iakttagelse. Barn använder ofta andra barn och vuxna som 

modeller för vilkas beteende de vill imitera. Genom att reflektera över och tolka hur 

andra människor beter sig lär sig barn sociala färdigheter. 

4.3 Theory of mind 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007) behandlar medvetandeteorin 

”Theory of mind”. Teorin behandlar hur barn utvecklar sin förmåga att ta andra barn 

och vuxnas perspektiv och därigenom sin inlevelseförmåga. Hwang och Nilsson 

(2011) menar att ”Theory of mind” är en förmåga hos människan vilken innebär att 

människan kan föreställa sig hur andra tänker. Dessa föreställningar benämns som 

inre representationer och innebär att barn får en ”bild” i sin tanke om en händelse. 

Hwang och Nilsson (2011) menar att den kognitiva förmågan är betydelsefull då 

medvetandeteorin påverkar samspelet mellan människor. 

4.4 Sammankoppling av teorier 

Vi tolkar det som att socioemotionell utveckling är beroende av tre olika 

komponenter. Komponenterna är det sociala samspelet mellan människor, social 

inlärningsteori (sociala färdigheter) och ”Theory of mind”(inre representationer). 

Genom att lära sig färdigheter tillsammans med andra får barn möjlighet att utveckla 

förmågan att ta andra barn och vuxnas perspektiv. Eftersom det utvecklas en förmåga 

hos barn att ta andra människors perspektiv utvecklar de inre representationer för sin 

omvärld. Då barn i sociala situationer får möjlighet att iaktta andra barn och vuxna 

lär de sig modeller för sociala färdigheter (social inlärning). I samspel med barn och 
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vuxna kan barn få möjlighet att se sitt eget agerande och få en förståelse för sin egen 

betydelse i situationer som uppstår.  

Vi ser det som att de tre komponenterna, det sociala samspelet mellan människor, 

social inlärningsteori och ”Theory of mind”, är sammankopplade med den 

socioemotionella utvecklingen hos barn. Johannessen (1997) belyser 

sammankopplingen och menar att barns utveckling av socioemotionella förmågor 

sker tillsammans med andra i ett samspel. Eftersom samspel med andra barn och 

vuxna enligt ”Theory of mind” kan ge barn inre representationer (bilder) av 

verkligheten är det en betydelsefull del för att barn ska ha möjlighet att utveckla 

socioemotionella förmågor. Hwang och Nilsson (2011) menar att de inre 

representationerna påverkar samspelet mellan människor. Då barn ser andra barn och 

vuxnas beteende som de vill imitera är det enligt Hwang och Nilsson (2011) ett 

tillfälle där barn sett ur social inlärningsteori, tillägnar sig värderingar och sociala 

färdigheter genom imitation. 

Vi ser detta som att barn genom delaktighet och samspel i sociala situationer med 

andra individer tillsammans med förmågan att skapa inre representationer av sin 

omvärld kan utveckla socioemotionella förmågor. Värderingar, empati och sympati 

är socioemotionella förmågor som utvecklas, med vilka barn kan få förståelse för sig 

själva, andra och samspelet mellan individer. 

4.4.1 Uppbyggnad av socioemotionella förmågor 
I bilden nedan syns det centrala begreppet socioemotionella förmågor som en 

triangel. För att en utveckling av de socioemotionella förmågorna ska kunna vara 

möjlig behövs input från tre olika håll. Socialt samspel tillsammans med sociala 

färdigheter och inre representationer som syns i bilder som rektanglar är områden 

som barn behöver utveckla för att de ska uppnå socioemotionella förmågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       (Djurstedt och Karlsson, 2014) 

4.5 Bärande begrepp för analysen 

Det finns flera olika bärande begrepp i det teoretiska ramverket som används som 

verktyg i analysen. De bärande begreppen är följande; Socioemotionella förmågor, 

socialt samspel, sociala färdigheter och inre representationer. Socioemotionella 

förmågor handlar om individens möjligheter att utveckla förmågor som empati, att ta 

andras perspektiv, samt att utveckla sin identitet, beteende och värderingar. Socialt 

samspel handlar om det samspel som individen utvecklar tillsammans med andra och 

möjligheten att utveckla sin sociala medvetenhet. Sociala färdigheter innebär 

individens delaktighet i situationer samt iakttagelser. Det handlar om imitationer och 

en uppbyggnad av modeller för andras beteende som individen vill imitera.  Sociala 

Socialt samspel 

Socioemotionella 
förmågor 

Inre representationer 

 

Sociala färdigheter 
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färdigheter innebär även att kunna göra tolkningar av andras beteenden. Inre 

representationer handlar om individens inlevelseförmåga, fantasi och inre 

föreställningar. Det handlar även om de kognitiva förmågorna med 

föreställningsvärldar med vilka barn kan tolka sin omvärld.  
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5 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares insikter, syfte och arbetsmetoder 

för att genom barnlitteraturutveckla barns socioemotionella förmågor. 

5.1 Frågeställningar 

Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

 Vilka insikter ger förskollärare uttryck för då det handlar om användandet av 

barnlitteratur i förskolan utifrån barns socioemotionella utveckling? 

 Vilket syfte har användandet av barnlitteratur för förskollärare i relation till 

barns socioemotionella utveckling?  

 På vilka sätt beskriver förskollärare sitt arbete med barnlitteratur utifrån barns 

socioemotionella utveckling?  
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6 METOD 
I följande avsnitt kommer val kring metod för studien att beskrivas. Intervju som 

metod, urval, forskningsetiska principer, genomförande och bemötande, bearbetning 

samt metodkritik kommer även behandlas i detta avsnitt. 

6.1 Intervju som metod 

Då syftet med studien var att undersöka förskollärares insikter, syfte och 

arbetsmetoder för att genom barnlitteratur utveckla barns socioemotionella förmågor, 

bestämdes det att en kvalitativ studie var lämpligast för undersökningen. Patel och 

Davidsson (2003) menar att genom kvalitativa intervjuer synliggörs åsikter och 

tankar från respondenten. Kvalitativa intervjuer innebär möjligheter att få syn på 

respondentens tankesätt och uppfattningar av en företeelse eller en situation. 

Utgångspunkten för intervjufrågorna var det syfte och de frågeställningar som har 

formulerats för studien. Patel och Davidsson (2003) menar att det är betydelsefullt att 

som intervjuare vara medveten kring utformandet av intervjufrågor eftersom långa 

meningar och svåra ord kan göra det svårt för respondenten att svara. Detta togs 

hänsyn till vid utformandet av frågorna inför intervjuerna. För att få så givande 

intervjuer som möjligt utformades det i början mer övergripande frågor vilket gav 

respondenten möjlighet till att ge ett mer omfattande svar. Avslutningsvis användes 

mer specifika frågor. Patel och Davidsson (2003) menar att ordningsföljden på 

intervjufrågor är viktig och att det är av betydelse att börja med allmänna öppna 

frågor och att avsluta med små precisa frågor. Detta får följden av att respondenten i 

början av intervjun kan svara mer omfattande och efter det bli mer specifik. Som 

avslutande fråga i de intervjuer som genomfördes tillfrågades förskollärarna om de 

ville tillägga något mer. Patel och Davidsson (2003) ger uttryck för att det är 

väsentligt att fråga efter ytterligare tankar från respondenten då det kan framkomma 

mer användbar information om det som respondenten upplever som centralt.  

Vi ville få så utvecklade svar som möjligt och synliggöra förskollärares tankar kring 

barnlitteraturens betydelse för socioemotionell utveckling och användandet i 

förskolan. Kihlström (2007) menar att det går att få mer utvecklade intervjusvar 

genom öppna frågor eftersom respondenten då har möjlighet att svara utifrån egna 

tankar och erfarenheter. Till studien formulerades det öppna frågor medvetet för att 

få så utvecklade svar som möjligt.  

För att kunna vara så närvarande som möjligt vid intervjuerna valdes det att innan 

genomförandet själva besvara frågorna. Detta för att få en insikt i egna uppfattningar 

och för att bli medvetna om det egna förhållningssättet till de olika frågorna. 

Kihlström (2007) menar att en svårighet som kan förekomma som intervjuare är att 

avstå från egna reflektioner under intervjuerna. Detta gjorde att vi valde att bearbeta 

frågorna själva för att inte komma med egna tankar och reflektioner under 

intervjuerna. 

Ljudupptagning valdes som verktyg vid intervjuerna, detta för att kunna vara 

koncentrerade på respondentens resonemang. Genom ljudupptagning fanns 

möjligheten att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna flera gånger vid behov för 

analysen. Bryman (2011) menar att ljudupptagning ger möjlighet till mer exakt 

registrering av svar vilket bidrar till att svaren inte förvrängs. För studien gjordes ett 

aktivt val att transkribera intervjuerna, detta för att skapa gynnsammare 
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förutsättningar för bearbetningen och kategoriseringen av intervjusvaren till 

analysen.  

6.2 Urval 

För studien valdes sex verksamma förskollärare ut som alla arbetade i samma 

kommun. För studien valdes det ut förskollärare till intervjuerna med tanke på 

intresse och erfarenhet av barnlitteratur, med en variation av ålder och 

arbetslivserfarenheten. Ett bekvämlighetsurval gjordes för att tillgängligheten till de 

verksamma förskollärare som valts ut var gynnsam. Enligt Bryman (2011) innebär 

bekvämlighetsurval ett resultat beroende på de medverkandes åtkomlighet. Vid 

diskussion med varandra bestämdes det att sex intervjuer var tillräckligt för att kunna 

genomföra studien. Detta då det var praktiskt genomförbart med tanke på de 

förutsättningarna som fanns för studien. 

6.3 Forskningsetiska principer 

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2014) forskningsetiska principer 

både innan, under och efter intervjuerna. Detta för att få en så hög kvalitet som 

möjligt på studien. De fyra forskningsetiska principerna som tagits hänsyn till är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att respondenten blir informerad om studiens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att respondentens medverkan är frivillig. 

Konfidentaliteskravet handlar om att de uppgifter som framkommit från 

respondenten vid intervjuerna kommer att raderas efter transkriberingen samt att 

respondenten och förskolan inte går att spåra. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifterna bara kommer att användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2014). Ett personligt besök hos de verksamma förskollärarna gjordes på respektive 

arbetsplats för att förklara de forskningsetiska principerna för dem samt för att få ett 

godkännande från förskollärarna. För att få förskollärarnas samtycke till intervjuerna 

förklarades studiens syfte för dem och att medverkan i studien var frivillig. 

Förskollärarna fick även information om att de i studien var anonyma och att de 

uppgifter som har utlämnats kommer att raderas samt att uppgifterna som framkom 

bara kom att användas för forskningsändamål. 

6.4 Genomförande och bemötande 

Efter godkännande och samtycke från förskollärarna att medverka i intervjuerna och 

att använda intervju med ljudupptagning som metodplanerades intervjuerna in. Det 

valdes att förlägga intervjuerna under två veckor då förskollärarna hade varierade 

möjligheter att delta. 

Vid genomförandet av intervjuerna besöktes förskollärarna på de olika förskolor som 

de arbetar på. För intervjuerna efterfrågades det en lugn och avskild miljö för att 

förskollärarna skulle uppleva trygghet. Kihlström (2007) menar att medvetenheten 

kring valet av miljö vid intervjuer är betydelsefullt. Intervjuerna genomfördes var 

och en för sig med de medverkande förskollärarna och vi ansvarade för tre var.  

Patel och Davidsson (2003) menar att det är betydelsefullt att försöka vara på samma 

nivå som respondenten vid intervjuer både socialt och språkligt samt att framstå som 

intresserad och bekräftande av respondenten. För studien valdes det att ta hänsyn till 

det som Hermerén (2011) skriver om att det är centralt att ha en god moral då det 
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handlar om bemötandet av andra människor. Vid intervjuerna fanns det hos oss en 

medvetenhet kring bemötandet av de olika förskollärarna. 

Patel och Davidsson (2003) menar att det är viktigt att som intervjuare vara 

medveten om hur det är möjligt att följa upp intervjusvar för att skapa ett flyt i 

samtalet. Vid intervjuerna fanns det en medvetenhet kring vår roll som intervjuare 

om sättet att prata på, eftersom detta har betydelse för hur samtalet flyter på samt en 

medvetenhet om att skapa en god relation med respondenten. Patel och Davidsson 

(2003) skriver att en förutsättning för att få så ärliga intervjusvar som möjligt är att 

det skapas en god relation mellan intervjuaren och respondenten. 

Hwang och Nilsson (2011) menar att intervjuer ofta påverkas av hur intervjufrågorna 

är utformade. Eftersom begreppet och innebörden av socioemotionell utveckling 

troligtvis inte tillhör det vardagliga språket för förskollärare valdes det att lyfta detta 

med förskollärarna vid ett tillfälle innan intervjuerna genomfördes. För att 

möjliggöra för förskollärarna att kunna sätta sig in i frågornas sammanhang 

förklarades frågorna med hjälp av exempel på sociala situationer där barns 

socioemotionella förmågor kommer till uttryck. Detta valdes för att ge dem en möjlig 

inblick i syftet med vår studie. 

6.5 Bearbetning 

Transkriberingarna utfördes enskilt och med hjälp av ljudupptagningen fanns det 

möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjusvaren flera gånger. Det enskilt 

transkriberade materialet delgavs varandra för att kunna studera det på varsitt håll. 

Det transkriberade materialet lästes många gånger för att kunna finna gemensamma 

teman och mönster som svarade mot de frågor vi utformat. Detta bidrog till att vi var 

väl insatta i materialet vilket innebar en förståelse för det som fanns mellan raderna. 

Efter att båda läst det transkriberade materialet diskuterades svaren tillsammans och 

olika tolkningar gjordes. Kihlström (2007) menar att det är betydelsefullt att hitta 

mönster i intervjusvaren som kan bidra till ett resultat av studien. Det material som 

framkom av intervjuerna kategoriserades utefter olika teman och mönster och vid 

bearbetningen kunde olika intressanta resultat presenteras.  

6.6 Metodkritik 

I föreliggande avsnitt kommer styrkor och svagheter med intervju som metod att 

behandlas, grundade i de erfarenheter som erövrats i intervjuerna samt vid 

bearbetningen. 

6.6.1 Styrkor och svagheter med intervju som metod 
Patel och Davidsson (2003) skriver om kvalitativa intervjuer och att det som 

intervjuare finns möjlighet att genom dessa ta del av respondentens tankar, åsikter 

och upplevelser. För studien valdes det att genomföra kvalitativa intervjuer som 

metod, detta då vi upplevde att den metoden fungerade bäst för att undersöka det 

formulerade syftet och frågeställningarna. Vi såg valet av kvalitativa intervjuer som 

metod som en styrka eftersom studiens syfte var att synliggöra tankar och åsikter hos 

verksamma förskollärare kring vilka insikter, vilket syfte och vilka arbetsmetoder de 

hade för att genom barnlitteratur utveckla barns socioemotionella förmågor.  
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Patel och Davidsson (2003) menar att ordningsföljden på intervjufrågor har betydelse 

för vilka möjligheter respondenten har att svara. För intervjuerna fastställdes en 

ordningsföljd för frågorna. Intervjuerna började med allmänna öppna frågor som 

berörde studiens syfte och gick efter det in på mer specifika frågor. Detta såg vi som 

en styrka eftersom förskollärarna då kan få en förstålelse för området och hålla 

fokus. Kihlström (2007) menar att det genom formulerandet av öppna frågor till 

intervjuer skapas möjligheter för intervjuaren att få mer utvecklande svar. Vi såg det 

som en styrka att använda öppna frågor vid intervjuer för att få redogörande svar.  

Ytterligare en styrka som var sammankopplad till den valda metoden var att använda 

ljudupptagning vid intervjuerna, detta fick till följd att vi som intervjuare hade 

möjlighet att vara närvarande och koncentrerade samt att kunna gå tillbaka och 

analysera svaren. Bryman (2011) menar att intervjusvaren blir mer tillförlitliga 

genom ljudupptagning, eftersom risken att svaren blir förvrängda minskar. 

För studien valdes det att genomföra sex intervjuer med verksamma förskollärare 

och antalet intervjuer upplevde vi som tillräckliga. Vi såg det som en styrka eftersom 

resultatet av svaren från intervjuerna tydligt visade teman och mönster vilket tyder på 

ett tillräckligt antal intervjuer för studien. Alla intervjuer genomfördes på 

förskollärarnas respektive arbetsplatser och i en lugn och avskild miljö. Detta 

upplevde vi som en styrka eftersom förskollärarna då inte behövde byta miljö för 

intervjun vilket bidrog till att de kunde vara mer avslappnade och trygga. Kihlström 

(2007) skriver om miljöns betydelse vid intervjuer för att respondenten ska uppleva 

trygghet.  

Kihlström (2007) menar att en metod för att som intervjuare undvika att komma med 

egna reflektioner under intervjuer är att själv besvara de intervjufrågor som utformats 

innan en intervju. Ett aktivt ställningstagande som vi tog innan intervjuerna var att 

själva besvara frågorna. Detta såg vi som en styrka, eftersom vi blev medvetna om de 

egna tankarna och åsikterna som vi hade kring frågorna. Detta gav oss en möjlighet 

att förhålla oss till förskollärarnas svar på ett adekvat sätt.  

Intervjuerna valdes att genomföras var och en för sig med förskollärarna. Detta såg 

vi som en styrka eftersom den intervjuade förskolläraren under intervjun bara hade 

en person att svara. En svaghet med att vi båda inte var med under genomförandet av 

intervjuerna var att vi båda inte fick möjlighet att tolka de intervjuade förskollärarnas 

kroppsspråk på plats och se hur det stämde överrens med det verbala. För studien 

gjordes ett aktivt val att transkribera intervjuerna enskilt, detta för att skapa 

gynnsammare förutsättningar för bearbetningen och kategoriseringen av svaren till 

analysen. En styrka med att transkribera enskilt var att kunna lyssna på svaren 

ytterligare och därigenom påbörja en bearbetning av dem. En svaghet med att 

transkribera enskilt var att den som inte lyssnade på ljudupptagningarna inte fick 

möjlighet att höra om förskollärarna var intresserade och engagerade eller inte 

genom intonationen. 

Ytterligare en svaghet med intervju som metod var att frågorna förvrängdes av 

förskollärarna, då det var svårt för dem att sätta sig in i begreppet och innebörden av 

socioemotionell utveckling. Vi diskuterade möjligheterna innan intervjuerna med att 

begreppet och innebörden av socioemotionell utveckling skulle vara svårt för 

respondenterna att ha förståelse för. Därför valde vi att innan intervjuerna förklara 

socioemotionell utveckling för dem och stämma av med dem om de förstod. Trots 

detta förvrängdes frågornas betydelse och en konsekvens av detta var att 

förskollärarna hade svårt att fokusera då de missuppfattade begreppet och innebörden 



17 

 

av socioemotionell utveckling. Vi hanterade detta under intervjuerna genom att 

upprepa begreppet och innebörden av det, då förskollärarna hade svårt att fokusera. 

Eftersom intervjufrågorna i vår studie utgick från syftet uppfattar vi att de är korrekta 

som grund för undersökningen. Validiteten på svaren bör vara god eftersom 

respondenterna är verksamma förskollärare. För intervjuerna var vi tydliga med att 

förklara socioemotionell utveckling, detta för att förtydliga intervjuns fokus. Under 

intervjuerna upplevde vi att flera av förskollärarna hade svårt att fokusera utifrån 

begreppet och innebörden av socioemotionell utveckling. Vi upplevde att det under 

intervjuerna fanns en svårighet för förskollärarna att koppla samman barnlitteratur 

med socioemotionell utveckling och se sambandet mellan dem. Under intervjuerna 

uppfattade vi att det inte fanns en klar medvetenhet kring barnlitteraturens 

socioemotionella del och att detta möjligen innebar att förskollärarna inte fokuserade 

på detta. 
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7 RESULTAT 
I föreliggande avsnitt kommer studiens resultat från intervjuerna att presenteras. 

7.1 Förskollärares insikter kring socioemotionell 
utveckling 

Det framkommer att förskollärarna ger uttryck för att ha insikt om att läsning av 

barnlitteratur kan utveckla barns socioemotionella förmågor. Förskollärarna förklarar 

att barnlitteratur har betydelse för barns socioemotionella utveckling och att barn 

genom berättelser kan ta till sig förståelse för olika händelser. Genom att barn får ta 

del av barnlitteratur menar förskollärarna att de får möjlighet att koppla sin förståelse 

till egna erfarenheter och upplevelser. Det framkommer även att förskollärarna ger 

uttryck för att barn genom barnlitteratur utvecklar förmågor som empati, att sätta sig 

in i andras perspektiv samt att förstå sin omvärld.  

”Om barn får höra olika händelser och berättelser så lär de sig att förstå omvärlden.”  

”Genom barnlitteratur kan barn få möjlighet att sätta sig in i andra människors upplevelser 

och det ökar barns förståelse och förmåga till empati.” 

Enligt förskollärarna finns det en förhoppning om att kunna möta upp barns intressen 

och behov med hjälp av barnlitteratur och kunna utveckla dem. Förskollärarna vill att 

barn ska kunna utveckla en förståelse kring händelser som kan uppkomma i 

barngruppen på förskolan. 

”Jag tror ju att genom att få höra mycket berättelser så vidgar det ju barnens förståelse för 

andra, att de kan sätta sig in i andras perspektiv”.  

Förskollärarna har en insikt i att det finns barnlitteratur som belyser den 

socioemotionella utvecklingen och att den kan beröra områden som identitet och 

mångfald. Detta innebär att det finns en medvetenhet hos förskollärarna att det finns 

givande barnlitteratur som belyser den socioemotionella utvecklingen men 

användningsområdet tycks inte sättas i fokus i relation till andra 

användningsområden. 

7.2 En mångfald av syften med barnlitteratur i 
förskolan 

Det framkommer att förskollärarna ger uttryck för en mångfald av olika syften med 

barnlitteraturens användningsområde i verksamheten. Förskollärarna menar att den 

kan användas för att stödja barns utveckling på många sätt. 

”Jag tycker att litteratur ska vara underhållande, gruppförstående, språkutvecklande, 

jagstärkande, koncentration, kunskapsförmedlande, kulturbärande, fantasi, empati och 

intresseväckande. Det finns en bok för alla. Litteratur är möjlig för alla, både i planerade 

och spontana tillfällen.”  

Det framkommer att förskollärarna väljer barnlitteratur att arbeta kring utefter vilket 

behov och intresse som de uppfattar att barnen har och hur barngruppen ser ut.  

”Man kan använda böcker i olika syften beroende på hur barnen är och i vilken ålder de är, 

och vad de behöver.”  

Eftersom förskollärarna menar att det finns ett omfattande användningsområde för 

barnlitteratur blir det tydligt att den socioemotionella utvecklingen genom denna inte 

är prioriterad. Parallellt med detta ger förskollärarna uttryck för att den 
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socioemotionella utvecklingen automatiskt integreras vid användandet av 

barnlitteratur. 

7.2.1 Den socioemotionella utvecklingen integreras i olika 
syften med barnlitteratur 

Förskollärarna uttrycker att användandet av barnlitteratur som belyser en specifik 

situation ger barn en automatisk socioemotionell förståelse för situationen. Detta då 

barn enligt förskollärarna genom sin fantasi och inlevelseförmåga har möjlighet att 

förstå och uppleva barnlitteraturens innehåll. Förskollärarna ger uttryck för att 

arbetet med barnlitteratur är betydelsefullt eftersom barn genom detta får möjlighet 

att leva sig in i det som berättas. Detta tyder på att förskollärarna förlitar sig på barns 

inlevelseförmåga för att utveckla sina socioemotionella förmågor. 

”Jag tror att det kan utveckla jättemycket för barn har ju en förmåga att leva sig in i sagans 

värld och berättelsernas värld”  

Förskollärarna ger uttryck för att då barn får ta del av läsning tar till sig och lär sig 

hur de kan hantera situationer. Genom läsning av barnlitteratur anser förskollärarna 

att barn tillängar sig en förståelse för andra och att de kan uttrycka detta i den fria 

leken. Förskollärarna förklarar att det är i den fria leken som de kan se hur 

barnlitteratur påverkar barns förståelse för andra i sin omgivning. Förskollärarna 

menar att barn uppvisar förståelse av det som de upplevt i barnlitteraturen i den fria 

leken. 

”De leker boken i den fria leken. Barnen drar paralleller av egna upplever och känslor till 

böcker vi läst eller händelser i vardagen.” 

Däremot, då problem uppstår i barngruppen uttrycker förskollärarna att det blir 

väsentligt att arbeta med det som uppstår med hjälp av barnlitteratur och där den 

socioemotionella utvecklingen blir huvudsyftet. Problemen beskrivs ofta handla om 

vänskapsrelationer och konflikter. 

”Jag försöker ta hjälp av litteratur vid olika händelser i barngruppen som vid konflikter 

eller annat”.  

Utöver att ta till barnlitteratur då problem uppstår ger förskollärarna uttryck för att 

använda sig av specifik barnlitteratur, exempelvis då det handlar om olika familjer, 

vid skilsmässa, sjukdomar, miljöer och öden. 

”Om det har hänt något i barngruppen eller om det är något vi vill ta fasta på eller vill visa 

barnen så kanske vi letar upp en bok som passar in.”  

7.3 Förskollärares arbetssätt kring barnlitteratur 

I beskrivningar av hur förskollärarna arbetar med läsning av barnlitteratur 

framkommer det att förskollärarna medvetet tycks arbeta med konkreta metoder och 

förhållningssätt. Metoderna antas kunna hjälpa barn att få förståelse för innehållet i 

barnlitteratur, föreställa sig ting och förstå andra. Förskollärarna ger exempel som 

drama, att måla och rita, genom musik och sång, samt diskussioner kring 

barnlitteratur. 

Det är mycket fokus kring möjligheterna att med hjälp av dramatisering av 

barnlitteratur nå fram till barn med utmaningar då det handlar om den 

socioemotionella utvecklingen. Förskollärarna arbetar med att barn i barngruppen får 

möjlighet att ta olika karaktärers roller. De olika rollerna som barnen får möjlighet 

att ta vid dramatisering bidrar till att de kan se sin egen delaktighet, vilket gör att 
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barnen får möjlighet att jämföra sig själva med den befintliga situationen. 

Förskollärarna ger uttryck för att det är betydelsefullt att barn får använda många 

olika sinnen, detta för att kunna nå fram till så många barn som möjligt, men även för 

att göra barnlitteratur tydligvid arbetet med den i verksamheten. 

”Jag låter dem dramatisera och prova olika roller. Ta del av barnens uttryck och låta 

barnen prova andras identiteter.”  

”Drama tycker jag är väldigt givande att ta tillvara på, där barnen kan gå in i olika roller i 

sagan.”  

”Dramatisering lockar med en gång och barnen älskar det. Man måste vara med som 

pedagog.”  

Förskollärarna ger även uttryck för hur betydelsefullt det är med samtal och 

diskussioner med barngruppen kring barnlitteratur som kan beröra den 

socioemotionella utvecklingen. Det som förskollärarna efterfrågar hos barngruppen 

är känslobeskrivningar och förståelse för olika situationer och förståelse för andra 

individer, barns inre bilder samt att sätta ord på känslor. Detta för att nå fram till en 

diskussion som synliggör barnlitteraturens innehåll och syfte.  

”Jag tycker att samtalet kring sagan är väldigt viktigt med tanke på att föra fram 

budskapet, och att barnen ofta behöver hjälp i det sociala, med att lära sig hur man kan 

hitta lösningar och hur man kan tänka. Samtalets roll tycker jag är att framföra bokens 

syfte och innehåll.” 

Att samtala och diskutera är enligt förskollärarna ett tillfälle för barngruppen att få 

möjlighet till återberättande. Förskollärarna menar att samtal kring barnlitteratur 

automatiskt utmanar barn då de får sätta ord på sammanhanget. Vidare förklarar 

förskollärarna att de arbetar medvetet med att efterfråga barns egna beskrivningar i 

återberättandet och samtal och kan genom det se barns utveckling. 

7.4 Sammanfattning 

Inledningsvis framkommer det att förskollärarna har insikt i att läsning av 

barnlitteratur utvecklar barns socioemotionella förmågor och de ger uttryck för att 

barn kan ta till sig en förståelse genom barnlitteratur. Detta genom att barn får 

möjlighet att sätta sig in i andra människors perspektiv och i sin egen omvärld. 

Förskollärarna i ger uttryck för att det finns specifik barnlitteratur som berör 

socioemotionell utveckling men att fokus inte är på den socioemotionella 

utvecklingen i användandet av barnlitteratur. Förskollärarna menar även att 

barnlitteratur kan ha många olika syften och att den är betydelsefull för många delar 

av barns utveckling, men att den inte är prioriterad ur ett socioemotionellt 

utvecklingsperspektiv. Vid användandet av barnlitteratur på förskolan förväntas den 

att automatiskt innehålla socioemotionella delar som utvecklar barn. 

Vidare framkommer det att förskollärarna förlitar sig på barns egen fantasi och 

förmåga att leva sig in i barnlitteratur och att barnen genom detta automatiskt får 

socioemotionella förmågor. Förskollärarna förlitar sig även på att barn kan använda 

sig av den lästa barnlitteraturen för att hantera situationer i vardagen och detta kan 

enligt förskollärarna bli synligt i den fria leken. Vid situationer och händelser, oftast 

vid konflikter används barnlitteratur med fokus på den socioemotionella 

utvecklingen som huvudsyfte men även för att belysa exempelvis olika familjer, 

sjukdomar och miljöer.  

Det framkommer även att förskollärarna medvetet arbetar med olika konkreta 

metoder och förhållningsätt vid arbetet med barnlitteratur med fokus på barns 
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socioemotionella utveckling. Exempel på metoder som används är drama, att måla, 

sång och diskussioner. Förskollärarna vill göra barnlitteraturen förståelig för barnen 

och presenterar den därför genom olika metoder. 

Vidare uttrycker förskollärarna att samtalet kring barnlitteratur är betydelsefullt, 

detta för att barn ska få möjlighet att få en förståelse för denna, skapa inre bilder och 

kunna sätta ord på känslor. Även återberättandet framkommer som en meningsfull 

del i arbetet kring barnlitteratur. Förskollärarna ger uttryck för att barnautomatiskt 

utmanas då de får återberätta barnlitteratur.  
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8 ANALYS 
I föreliggande avsnitt kommer resultatet kopplas samman med det teoretiska 

ramverket. De teorier och begrepp som kommer sammankopplas med resultat är 

socioemotionell utveckling, socialt samspel, social inlärningsteori och Theory of 

mind. I avsnittet kommer även de teman och mönster som framkommit i resultatet att 

analyseras. 

8.1 Insikter, medvetenhet och prioritet kring 
barnlitteratur 

Av resultatet framkommer det olika insikter som förskollärarna ger uttryck för kring 

användandet av barnlitteratur med fokus på barns socioemotionella utveckling. 

Hwang och Nilsson (2011) menar att människan konstrueras socialt tillsammans med 

andra människor och att den emotionella delen av utvecklingen beror på det sociala 

samspelet mellan människor.  

Barnlitteratur används dagligen i förskolan i en mångfald av syften enligt 

förskollärarna i studien. I resultatet framkommer det att förskollärarna anser att det i 

barnlitteratur finns möjligheter för barn att få insikt i andra människors perspektiv, 

möjlighet att leva sig in i andras tankar och därigenom ökar sin empatiska förmåga. 

Hwang och Nilsson (2011) menar att de socioemotionella förmågorna som 

människan utvecklar är exempelvis sympati, empati, utveckling av identitet samt sitt 

beteende i olika situationer. Eftersom resultatet av studien tyder på att förskollärarna 

har en insikt i, men inte en medvetenhet kring användandet av barnlitteratur med 

fokus på socioemotionell utveckling påverkar det hur förskollärarna använder denna 

och därmed vilka sociala förmågor som kan stödjas hos barn. 

I studiens resultat framkommer det att användandet av barnlitteratur med fokus på 

barns socioemotionella utveckling inte är prioriterat. Hwang och Nilsson (2011) 

menar att barn genom den sociala inlärningsteorin lär sig i samspel med andra 

individer. Tillsammans med både barn och vuxna görs tolkningar av händelser och 

situationer.  

8.2 Tolkningar och barns förståelse för andra och 
sin omvärld 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007) menar att barns kognitiva 

förmågor kan utvecklas och menar att medvetandeteorin ”Theory of mind” innebär 

att barn kan leva sig in andra människors perspektiv och tankar. Barn kan utveckla 

sin inlevelseförmåga genom att tolka och se andra perspektiv med hjälp av vuxna. 

Resultatet visar att förskollärarna använder barnlitteratur för att synliggöra olika 

familjeförhållanden, miljöer och öden som barn kan möta. Förskollärarna vill genom 

användandet av denna barnlitteratur belysa områden för barn som kan hjälpa dem att 

öka sin förståelse för andra människors perspektiv. Hwang och Nilsson (2011) menar 

att den sociala inlärningsteorin innebär att barn kan lära sig ett beteende genom att 

imitera andra barn och vuxna. Genom att barn får ta del av barnlitteratur som 

förskollärarna ger exempel kring, bör barn sett ur den sociala inlärningsteorin öka 

sina socioemotionella förmågor. 

I studien framkommer det att förskollärarna anser att barn med hjälp av barnlitteratur 

kan få förståelse för olika situationer och händelser. Det förskollärarna ger uttryck 

för är att barn ökar sin sociala medvetenhet och förståelse för sin omvärld. Hwang 
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och Nilsson (2011) skriver om den sociala inlärningsteorin och att barn genom att 

imitera andra människor lär sig sociala färdigheter. Genom att barn har möjlighet att 

se och tolka barnlitteratur får de modeller av hur det är möjligt att bete sig eller lösa 

problem. 

8.3 Barnlitteratur som en social och relationell 
process 

Ett problem som framkommer i resultatet är att förskollärarna verkar se den 

socioemotionella utvecklingen hos barn genom barnlitteratur som något som bara 

finns där. Resultatet visar tydligt på att barn i förskolan förväntas att automatiskt 

tillägna sig socioemotionell utveckling genom att bara läsa. Av resultatet 

framkommer det att förskollärarna förväntar sig och anser att barn automatiskt tar till 

sig barnlitteratur genom sin egen fantasi och inlevelseförmåga. Hwang och Nilsson 

(2011) menar att medvetandeteorin ”Theory of mind” innebär att människan skapar 

sig inre föreställningar av hur andra tänker. Den socioemotionella utvecklingen 

bygger på ett socialt samspel enligt Johannessen (1997). Sett ur detta perspektiv 

påverkas skapandet av förståelsen och inre föreställningar hos barn av det sociala 

samspelet. 

Det framkommer i resultatet att förskollärarna bara arbetar aktivt med barnlitteratur 

då det uppstår något i barngruppen, exempelvis vid konflikter. Enligt Johannessen 

(1997) kan den socioemotionella utvecklingen hos barn bara ske tillsammans med 

andra eftersom barn behöver hjälp av andra för att se hur de själva beter sig. Detta 

styrker att det är betydelsefullt att använda lämplig barnlitteratur då det uppstår något 

och att bearbeta den med barngruppen. Studiens resultat visar att förskollärarna har 

en insikt kring samtalets betydelse vid arbete med barnlitteratur. Förskollärarna anser 

att samtal kring barnlitteratur utmanar barn eftersom förskollärarna i samtal 

uppmanar dem att sätta ord på den lästa barnlitteraturen och att återberätta den. 

Enligt den sociala inlärningsteorin menar Hwang och Nilsson (2011) att barn genom 

delaktighet och iakttagelser tillägnar sig sociala färdigheter. Genom att förskollärarna 

i studien uppmuntrar barn till återberättande av barnlitteratur och diskussioner kring 

denna bidrar det till att barn blir delaktiga och att de på så sätt ökar de sociala 

färdigheterna. Om samtalen kring barnlitteratur sker tillsammans i barngruppen med 

en vuxen som ledare kan det sett ur Johannessens (1997) teorier om socioemotionell 

utveckling finnas möjligheter att utvecklingen sker. 

Förskollärarnas val av barnlitteratur beror enligt resultatet på de intressen som 

barnen har och vilket behov av utveckling eller stöd som förskollärarna uppfattar att 

de har. Enligt Hwang och Nilssons (2011) teorier kring socioemotionell utveckling 

hos barn är yngre barn ofta mer självcentrerade och behöver hjälp av vuxna omkring 

sig för att utveckla sin sociala medvetenhet. Eftersom förskollärarna i studien väljer 

barnlitteratur utefter de behov som de anser att barnen behöver stöd i finns det 

möjligheter för dem att utveckla sin sociala medvetenhet och därigenom den 

socioemotionella utvecklingen. 

8.4 Metoder och förutsättningar för arbetet med 
barnlitteratur 

Resultatet visar på att förskollärarna använder sig av konkreta metoder då de arbetar 

med barnlitteratur i förskolan. Metoderna de använder sig av i verksamheten är att 

dramatisera, att måla och rita, sång och musik, samt diskussioner kring denna. 



24 

 

Förskollärarna anser att barn genom dessa metoder kan föreställa sig barnlitteratur 

och öka sin förståelse för den. Hwang och Nilsson (2011) menar att den inre 

förståelsen av företeelser är betydande eftersom den kan påverka det sociala 

samspelet. Genom att förskollärarna vill skapa vägar till ytterligare förståelse för 

barn genom de olika metoderna kan en möjlig påvekan ske av barns inre 

representationer. 
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9 DISKUSSION 
I föreliggande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras och analyseras utifrån 

syfte och frågeställningar. I denna del kommer bakgrund, tidigare forskning, det 

teoretiska ramverket samt egna tankar att kopplas samman. 

9.1 Förskollärares insikter kring barnlitteratur 

Fast (2009) liksom Granberg (2012) menar att då barn får ta del av barnlitteratur kan 

det ske en utveckling hos dem då det handlar om de socioemotionella förmågorna. 

De förskollärarna som har deltagit i studien ger uttryck för att de är medvetna om 

och har insikt i att barnlitteratur kan hjälpa barn att utvecklas socioemotionellt. Detta 

betyder enligt vår tolkning att kunskapen om att barnlitteratur har möjligheter som 

kan utnyttjas finns hos förskollärarna. 

Resultatet i studien visar att förskollärarna har insikt i barnlitteraturens möjligheter 

för den socioemotionella utvecklingen hos barn, men att denna inte prioriteras utan 

andra syften hamnar i fokus vid läsning av barnlitteratur. Vi reflekterar kring 

orsakerna till detta och kommer fram till att en möjlighet kan vara att det är mer 

fokus på andra områden i förskolan. Vi funderar på om det kan vara så att förskolan 

fokuserar mer på områden som exempelvis språkutveckling och matematik. Vidare 

reflekterar vi kring att området som berör barns sociala och socioemotionella 

utveckling är svårt att ”ta på” och att detta kan vara en orsak till att området inte blir 

så synligt. Vi funderar kring att det inte verkar som att det i förskolan finns konkreta 

verktyg för hur förskollärarna kan arbeta med detta utifrån barnens intresse. 

Av resultatet framkommer det att förskollärarna är villiga att möta barns intressen 

och behov genom barnlitteratur. Granberg (2012) skriver om att tankar och förståelse 

för omvärlden kan utvecklas genom barnlitteratur. Detta antas kunna ge barn ett ökat 

kunnande kring det som rör sig i deras livsvärld, då förskollärarna aktivt arbetar för 

att möta intressen och behov. Johansson (2002) liksom Lindhagen (1993) menar att 

användandet av barnlitteratur i förskolan ger barn möjligheter att kunna sätta ord på 

känslor och förstå dem samt att få en förståelse för andras situation. Vi gör 

tolkningen att kombinationen av att arbeta utefter barns behov samt att arbeta genom 

barnlitteratur kan ge dem en ökad förståelse. 

9.2 Förskollärares syften med barnlitteratur 

Vi kan genom studien se att förskollärarna ger uttryck för många olika syften med att 

arbeta med barnlitteratur i förskolan och att den kan utveckla barn på många olika 

sätt. Johansson (2002) och Granberg (2012) menar att barnlitteratur oftast används 

och förknippas med styrda aktiviteter. Vi tänker oss att eftersom barnlitteratur för 

förskollärarna förknippas med styrda aktiviteter, används denna oftast för att nå fram 

till ett från förskollärarna förutbestämt syfte. Förskollärarna i studien ger många 

exempel på det de upplever är syftet med barnlitteratur. Vi tolkar detta som att den 

socioemotionella utvecklingen inte är huvudsyftet för förskollärarna. 

Vidare framkommer det även av resultatet att förskollärarna har en uppfattning om 

att barn genom barnlitteratur automatiskt får möjlighet att utveckla sin 

socioemotionella förmåga, bara de får ta del av barnlitteratur. Vi kan genom detta 

göra tolkningen att förskollärarna förlitar sig på att barn genom fantasi och 

inlevelseförmåga själva tar till sig den socioemotionella utvecklingen. Maree 

Ashdown och Bernard (2011) kommer i sin studie fram till att målmedvetet arbete 
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med barns socioemotionella utveckling ger möjligheter för barn att utvecklas. Detta 

tolkar vi som att det finns många möjligheter till utveckling hos barn som kan gå 

förlorade om förskollärarna anser att den socioemotionella utvecklingen sker 

automatiskt. Vi tänker oss att ett medvetet arbetssätt hos förskollärarna, skulle kunna 

göra det möjligt för dem att ta tillvara på flera verktyg kopplat till barnlitteratur 

exempelvis drama, samtal och diskussioner. Detta för att skapa ytterligare 

möjligheter för att kunna utveckla barns socioemotionella förmågor. Chambers 

(1993) menar att delaktigheten i diskussioner kring barnlitteratur ger barn möjlighet 

till social utveckling. Vi kan i resultatet se att förskollärarna vill samtala om 

barnlitteraturens syfte och innehåll med barnen. Förskollärarna ger inte uttryck för att 

de arbetar genom en specifik metod då det handlar om samtalet kring barnlitteratur. 

Detta tolkar vi som att det finns möjligheter för social utveckling hos barn då det 

förekommer samtal kring barnlitteratur. Trots detta kan möjligheterna till den sociala 

utvecklingen påverkas av förskollärarnas förhållningsätt och fokus under samtal.  

I studien kan vi konstatera att förskollärarna ser samtal som en viktig del i arbetet 

med barnlitteratur. De vanligaste frågorna som förskollärarna ställer till barn är 

frågor som berör återberättande, känslobeskrivningar och hur barn uppfattar 

situationer. Det förskollärarna vill synliggöra är barns inre representationer av den 

barnlitteratur som de har tagit del av. Hwang och Nilsson (2011) lyfter 

medvetandeteorin ”Theory och mind” och menar att barn skapar sig bilder av 

verkligheten. Förskollärarna vill med frågorna se hur barn tolkar barnlitteratur 

genom sin inlevelseförmåga och sina inre representationer. Genom att ställa frågor 

till barn menar förskollärarna att de automatiskt blir utmanade då de får sätta ord på 

känslor och händelser. Pramling m.fl. (1993) menar att det kan vara betydelsefullt att 

barn får reflektera och diskutera barnlitteratur tillsammans med vuxna för att kunna 

få förståelse för sin omvärld och sitt eget agerande. Vi ställer oss frågan om barn kan 

bli utmanade automatiskt genom frågor, då diskussioner istället skulle kunna vara 

mer givande för dem.  

Vi kan genom studien se att förskollärarna prioriterar barnlitteratur som ett 

betydelsefullt verktyg att ta till då det inträffar något i barngruppen eller om de 

behöver belysa något specifikt område. Eftersom barnlitteraturens inverkan på barns 

socioemotionella utveckling bara prioriteras vidspecifika händelser tolkar vi det som 

att barnlitteratur då är betydelsefull och användbar för förskollärarna. Det blir tydligt 

att förskollärarna inte ser barnlitteratur som ett vardagligt inslag i verksamheten med 

tanke på barns socioemotionella utveckling men att det trots allt finns med i 

förskollärarnas tankesätt. Dominković m.fl. (2006) menar att det är betydelsefullt att 

som vuxen finnas som ett stöd för barns utveckling av förståelse för sin omvärld. Vi 

tolkar detta som att förskollärarna i studien vill fungera som ett stöd och leda barn in 

en förståelse för den inträffade situationen och att de gör detta med barnlitteratur som 

verktyg. Förskollärarna i studien ger uttryck för att de har en kunskap om specifik 

barnlitteratur som berör de socioemotionella förmågorna. En reflektion som vi 

diskuterar är varför den typ av barnlitteratur som berör socioemotionella förmågor 

inte används kontinuerligt. Vi tolkar det som att förskollärarna arbetar 

situationsanpassat med denna typ av barnlitteratur och inte till synes i förebyggande 

syfte.  

9.3 Förskollärares arbetssätt med barnlitteratur 

I studien kan vi konstatera att förskollärarna använder konkreta metoder i arbetet 

med barnlitteratur. En av de dessa metoder är drama, som är den metod som flera av 



27 

 

förskollärarna pratar om som ett betydelsefullt arbetssätt. Förskollärarna i studien 

menar att barnlitteratur kan bli förståelig för barn genom dramatisering. Hwang och 

Nilsson (2011) menar att den sociala inlärningsteorin innebär att barn genom att 

imitera andra barn och vuxna tillägnar sig sociala färdigheter. Vi tänker oss att barn 

genom dramatisering får möjlighet att imitera barnlitteratur och därigenom kan ta till 

sig socioemotionella förmågor. Johannessen (1997) lyfter att barn tillsammans med 

andra individer genom socialt samspel ser sitt eget agerande.  

Vår tolkning är att drama innebär att barn imiterar andra i samspel och att det som 

konkret metod kan vara fördelaktigt att använda sig av för att utveckla barns 

socioemotionella förmågor.  

Johansson och Johansson (2003) menar att barn har förmågan att leva sig in i 

situationer om de får möjlighet att återberätta och identifiera känslor. Vi tolkar det 

som att barn genom drama får möjlighet att leva sig in i och imitera barnlitteratur och 

att de då kan öka sin förståelse av den. 

9.4 Pedagogiska implikationer 

Resultatet i studien tyder på att förskollärarnas arbete med barnlitteratur inte har 

socioemotionell utveckling som huvudsyfte och det blir då inte prioriterat. Vi 

reflekterar kring möjligheten om det kan vara politiskt grundat genom en 

toppstyrning från regeringen till kommunen och att detta kan styra och påverka 

förskollärarnas prioriteringar i förskolan. Genom att inte prioritera barnlitteratur med 

fokus på barns socioemotionella utveckling antas den sociala inlärningen påverkas. 

Vi funderar kring att förskollärarnas olika arbetssätt med barnlitteratur och i vilken 

utsträckning de använder den, skulle kunna få konsekvenser för barns möjligheter att 

utforska barnlitteratur tillsammans med dem. Bradley och Donovans (2012) 

forskning tyder på att läsning och återberättande i kombination är betydelsefullt för 

att skapa möjlighet för barn att utvecklas, då det finns möjlighet att leva sig in i det 

som berättas. Vi tänker oss att förskollärarnas förhållningssätt och insikter i 

barnlitteraturens användningsområde påverkar hur samtalet och återberättandet tas 

tillvara på. Ytterligare en konsekvens som skulle kunna beröra samtalet och 

återberättandet är förskollärarnas gemensamma medvetenhet inom arbetslaget, för 

hur barnlitteratur kan uppfattas som ett verktyg till socioemotionell utveckling.  

Lysaker och Miller (2012) menar att barn genom barnlitteratur får hjälp med att 

utveckla sina socioemotionella förmågor. Detta genom att barn tolkar illustrationer i 

barnlitteratur och därigenom får hjälp med sin förståelse av berättelsen. Vi gör 

tolkningen att barn kan gå in i barnlitteratur och genom sina tolkningar av denna öka 

sin förståelse för sin omvärld. Thomas (2006) menar att barn lever sig in i 

barnlitteratur och att de genom sin fantasi kan få förståelse för olika situationer och 

händelser. Det verkar som att det är centralt att som förskollärare ta tillvara på detta, 

eftersom barnlitteratur kan ses som en betydelsefull väg att använda för att 

möjliggöra barns utveckling av socioemotionella förmågor. 

9.5 Fortsatt forskning 

Det skulle ur ett forskningsperspektiv vara intressant att göra observationer av hur 

förskollärare använder barnlitteratur i praktiken och därigenom kunna se hur 

förskollärare samtalar och diskuterar med barn. Genom att göra observationer tror vi 

att det blir möjligt att se i vilken utsträckning förskollärare använder barnlitteratur för 

att utveckla barns socioemotionella förmågor. Vi anser att det skulle vara intressant 

att följa upp en förskola som arbetar medvetet med barnlitteratur för att utveckla 
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barns socioemotionella förmågor och ytterligare se medvetenhet från förskollärarna 

och vad den har för roll. Det skulle även vara intressant att studera möjligheterna 

med att använda sig av boksamtal i verksamheten för att möjliggöra barns 

socioemotionella utveckling. 
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Bilaga A 

Intervjufrågor 

1. Vad tycker du är syftet med att arbeta med barnlitteratur i förskolan?  

2. Hur tror du att arbetet med barnlitteratur kan utveckla barns förståelse för 

andra?  

3. Vilka intentioner har du som förskollärare kring användandet av barnlitteratur 

i förskolan, med tanke på att utveckla barns förmåga att förstå andra?  

4. Kan du ge exempel på barnlitteratur som du arbetar med i verksamheten då 

det handlar om barns förståelse av varandra? 

5. Beskriv hur du tänker då du väljer barnlitteratur i förhållande till barngruppen 

med tanke på hur de kan utveckla förståelse för andra?  

Kan du ge konkreta exempel på vad du anser att man ska tänka på vid valet 

av barnlitteratur? 

Kan du ge konkreta exempel på vad du anser att man ska tänka på som 

förskollärare vid arbetet med barnlitteratur?  

6. Hur lägger du upp arbetet utöver läsningen av barnlitteraturen? 

7. Vilken roll tycker du att samtal kring barnlitteraturen har för barngruppen 

med tanke på den socioemotionella utvecklingen hos barn? 

8. Hur gör du för att utmana barnens socioemotionella utveckling i arbetet med 

barnlitteratur? 

9. Kommer du ihåg situationer där du har märkt att arbetet med barnlitteratur 

ger barn förståelse för andra? Vilka situationer, exempel?  

10. Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 


