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Abstrakt  

Syfte Studiens syfte är att undersöka hur användandet av barnlitteratur kan gå till i förskolans 

planerade aktiviteter för att främja barns empati. Utifrån att böckernas budskap och handling 

har betydelse för vilka etiska perspektiv barn får tillgång till är det också intressant att 

undersöka vilka böcker förskollärare väljer att använda samt varför.  

Frågeställningar De frågeställningar studien utgår ifrån är hur har planerade aktiviteter med 

barnlitteratur genomförts för att främja barns empatiska utveckling och vilka böcker som har 

valts i dessa aktiviteter samt av vilken anledning.  

Metod Studien utgår från den kvalitativa metoden intervju där fyra förskollärare från två 

förskolor intervjuas. Förskolorna som deltar i studien arbetar med barnlitteratur och 

förskollärarna har erfarenhet av detta arbete.       

Resultat Resultatet visar att förskollärarna i studien ofta använder sig av drama och bild för 

att förmedla empatin i böcker för barn. Det är på förskolorna också vanligt att samtala med 

barnen om budskapet och handlingen i boken samt målningar barn gör i relation till böcker. 

Båda förskolorna utgår från barnens initiativ och intresse, en av förskolorna på det sätt att de 

låter barnen välja böcker och den andra på det sätt att barnens behov speglades i planeringen 

av aktiviteter. De böcker som respondenterna utrycker att de använder och som de tycker är 

bra för barns empatiförmåga är Pricken, Axel kör fast, Vem ska trösta knyttet och Gittan 

gömmer bort sig. Dessa böcker anser förskollärarna är bra för empatin då de tar upp budskap 

om andras känslor. 
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1 Inledning 

Mitt intresse för barnlitteratur har alltid varit stort, dels för att jag har växt upp i en miljö där 

den alltid har varit närvarande. När jag läste kursen Barnlitteratur i förskolan växte intresset 

för barnlitteraturen då jag läste många barnböcker och fick upp ögonen för hur de kan 

användas i förskolans verksamhet. Det som jag fick mest intresse för var barnlitteraturens 

användning för att främja barns empati då jag inte hade tänkt mycket på detta innan. Genom 

boken kan barn bli engagerade i andras situation och på så sätt uppleva sin omvärld. Hur 

känner sig Knyttet i Vem kan trösta Knyttet (1987) till exempel. Utifrån detta har jag valt att 

specificera studien på detta ämne. Eftersom det handlar om empati är böckernas syfte och 

budskap av vikt och jag har även valt att undersöka vilken typ av böcker förskollärare väljer 

att använda samt varför de väljer att använda just dem. Vilka böcker förskollärare använder 

sig av är också viktigt då jag anser att det är angeläget att barnen involveras i val av böcker på 

förskolan med tanke på  läroplanens krav på  barninflytande, "förskollärare ska ansvara för att 

alla barn får ett reellt inflyttande på arbetsätt och verksamhetens innehåll" (Lpfö 98 rev 

2010:12).      

  

Den erfarenhet jag  har fått i och med min utbildning är att barnlitteratur används i olika 

mängd på förskolorna. Jag har sett att böckerna används i största utsträckning till att lugna ner 

en orolig barngrupp vid behov eller för att få barn att varva ner efter lunchen. Förutom detta 

så står böckerna mest i hyllan i ett hörn på förskolan. Var är läsupplevelsen, gemenskapen, 

glädjen och möjligheterna med böckerna? Kan barn verkligen ta till sig en bok när de precis 

har ätit och är trötta alternativt när de är uppe i varv och hellre vill springa runt och leka? Det 

måste finnas andra tillfällen på dagen då det är lämpligare att ha en lässtund till exempel på 

eftermiddagen när barn har haft tid att leka av sig, ätit och vilat. Utifrån detta är det intressant 

att få veta hur förskollärare kan använda barnlitteraturen i planerade aktiviteter för att skapa 

nya möjligheter till lärande. Det är av vikt att barn får chanser att på ett bra sätt öka sitt 

intresse för bilder och texter och lär sig använda, tolka och samtala om dessa då läroplanen 

tydligt säger att "förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter 

och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa" (Lpfö 98 

rev 2010:10). Jag anser att användande av barnlitteratur är ett bra sätt att uppnå detta mål då 

samtal om en bok ger barn möjligheter att tolka och samtala om det de hört. Intresse för 

böcker ger också engagemang för bokens bilder och texter.    

 

Dennis, Lynch & Stockall (2012) nämner att tidig högläsning har stor betydelse för barns 

fortsatta förmåga att ta till sig böcker samt deras intresse för litteraturen. Detta är av betydelse 

då läroplanen säger att  "förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande" (Lpfö 98 rev 

2010:5).    
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2 Bakgrund   

I följande bakgrundsavsnitt ges en översikt av barnlitteraturens fördelar för barns lärande och 

utveckling och barnlitteraturens användning i ett samhälle allt mer präglat av digitala verktyg. 

Jag kommer i slutet av avsnittet att mer specificera mig på barnbokens användning i syfte att 

främja barns empati samt förskollärares val av barnlitteratur. Avsnittet avslutas sedan med en 

förklaring av begrepp som jag kommer att använda mig av i studien.     

 

2.1 Barnlitteraturens fördelar för barns lärande och utveckling 

Barn möter tidigt skrifter, det kan till exempel vara i böcker. På detta sätt lär sig barn att det 

finns information att hämta genom läsning, vilket väcker en nyfikenhet som leder till ökad 

läsutvecklig då barn tar åt sig läsning bättre när det är meningsfullt för dem (Dennis, Lynch & 

Stockall 2012,  Jennfors & Jönsson 2010).  

 

Tidigare forskning säger att barn kan utveckla andra kunskaper än läsning genom 

barnlitteraturen. Barn och vuxna kan genom litteratur få hjälp med att lösa egna problem 

genom att jämföra sig med karaktärerna i boken (Chang-Kredl, 2012). Att barnlitteraturen till 

exempel kan användas för att lära barn om olika begrepp, värderingar och etiska frågor är 

något som Edwards (2008) nämner. Vilket även läroplanen tydligt klarlägger "utbildningen i 

förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskap och värden" (Lpfö 98 rev 

2010:4).  

 

Det finns fler fördelar som böcker och högläsning kan för barn än att utveckla läsförmågan. 

Böcker kan hjälpa barn att utveckla sin fantasi och sin förmåga att skapa inre bilder (Edwards 

,2008). Edwards (2008) och Kåreland (2009) menar också att barnlitteraturen kan ge nya 

kunskaper om till exempel andra kulturer, natur, historia och teknik.  

 

Barnbokens har stor vikt för självuppfattning, empatiförmåga och förståelse för andra. Genom 

boken kan barn upptäcka att det finns andra som tänker och är som dem och de  kan också 

förstå att vi människor är och tänker olika. Detta kan hjälpa till att förebygga fördomar. 

Självkänslan kan växa med hjälp av böcker då barn ser att även andra kan bli arga, ledsna, 

rädda eller känna sig utanför (Edwards, 2008). Barnboken har fördelar för barns 

självuppfattning då barn vill läsa böcker där de kan känna igen sig själva i karaktärerna. En 

individ kan med hjälp av en bok få en högre förståelse för sin omvärld som hjälper den att 

sätta ord på begrepp och känslor (Kåreland, 2009). Förmågan att se vad som är rätt och fel 

kan också öka med hjälp av böcker menar Edwards (2008). Hon uttrycker också att böcker är 

en del av kulturarvet och att de ger oss gemensamma läsupplevelser och referensramar 

samtidigt som koncentrationsförmågan hos barn ökar.  

2.2 Barnlitteraturen och digitala verktyg  

Digitala verktyg skrivs fram som ett hot mot högläsningen. I samhället finns det en tendens 

till att se digitala verktyg som ett hot mot läsning av böcker då läsplattor används för att ladda 
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ner sagor och berättelser som barn sen får del av (Kåreland, 2009). Detta är ett bra 

komplement, men det får inte ersätta den  traditionella högläsningen då den kan utveckla 

läsupplevelsen. Vid högläsning får dem som lyssnar en annan gemensam läsupplevelse med 

den om läser. Den som är högläsare kan diskutera bilder och händelser i boken samtidigt som 

barn får ett bra minne som kan leda till ökat intresse för läsning. Det är en fördel med böcker 

är att de kan läsas i en takt som passar läsaren. Boken väntar in och rullar inte på som en film 

eller inspelning gör (Edwards, 2008). Det är därför viktigt att förskolans verksamhet tar vara 

på barnlitteraturen för att göra läsning och läsupplevelsen till en naturlig och rolig del av 

barns vardag.  

  

 

2.3  Barnbokens användning i syfte att främja empati  

Bokläsning är ett viktigt redskap för att lära små barn om sociala situationer. Högläsning 

främjar empati och förståelse för andras känslor (Karniol, 2012). Det pratas mycket i 

samhället om barnlitteraturens fördelar för barns läs och språkutveckling, men det sociala och 

empatin är lika viktig. En bokupplevelse kan hjälpa människor att känna medkänsla och 

empati för andra, genom att leva sig in  i  de olika  karaktärernas situationer i böckerna. Barn 

får chansen att få hjälp med att hantera svåra känslor, såsom sorg, död, sjukdom eller andra 

svåra  upplevelser genom sin medkänsla och identifikation med någon individ i boken.  

Empati är något av det viktigaste vi i förskolan kan förmedla till barn under deras tid i 

förskolan. Böcker med tema där till exempel medkänsla och respekt för andra vinner över 

råstyrka är ett bra sätt att förmedla vikten av empatisk förmåga (Edwards, 2008). Simonsson 

(2004) menar dessutom att individer genom böcker bygger upp en förståelse för bokens 

budskap. Westlund (2010) beskriver lärande om demokrati som ett möte där individer med 

olika åsikter möts och lär sig respektera varandra. Utifrån detta synsätt blir empatin viktig för 

demokratiutvecklingen  i förskolan.     

 

2.4  Förskollärares val av barnlitteratur i förskolans verksamhet  

Teman på böcker som förskollärare anser är för svåra för barn sorteras ofta bort menar 

Edwards (2008). Hon anser dock att barn förstår svåra saker på sitt eget sätt och de behöver 

tid på sig att processa budskapet. Dennis, Lynch & Stockall (2012) belyser även att 

barngruppens situation har stor betydelse för vilka böcker förskollärare väljer att använda sig 

av. Westlund (2010) beskriver en situation där förskollärare och barn tillsammans genom 

diskussion väljer en bok att läsa. Barnen på förskolan samtalar med förskolläraren om vilka 

böcker de läst andra dagar samt vilken bok de vill höra idag. De väljer sedan den bok som 

majoriteten vill lyssna på. Karniol (2012)  påpekar att barn som får ta del av en boks karaktärs 

situation har lättare att förstå en annan person som är i samma situation som individen i boken 

vilket visar att barnlitteraturen är ett bra redskap för att utveckla empatikänsla hos barn i 

förskolan.  
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2.5 Begreppsförklaring  

När jag i studien använder mig av begreppet barnlitteratur avser det  litteratur som är 

skriven för barn i förskolan. Respondenterna i studien ser barnlitteratur som litteratur ansedd 

för barn där deras fantasi och även verklighetsuppfattning kan utvecklas.        

 

Empati, Empati är ett ord som beskriver förmåga att förstå och leva sig in i andras känslor 

samt att förstå andras behov (Johansson, 2007). Läroplanen säger tydlig att "verksamheten ska 

syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas" (Lpfö 98 rev 

2010:4).  

Demokrati, Demokrati är ett begrepp som beskriver alla människors lika värde och rätt till 

delaktighet. De demokratiska värderingar som Lpfö 98 (rev 2010) tar upp är bland annat alla 

människors lika värde, solidaritet med svaga och utsatta och barns delaktighet i förskolans 

verksamhet. När jag använder mig av begreppet demokrati är det dessa värderingar från 

läroplanen som jag syftar på då studien handlar om empati och även berör val av böcker.        

 

Planerade aktiviteter, med planerade aktiviteter menar jag aktiviteter som är planerade av 

förskollärare och som sedan genomförs tillsammans med barn.  

 

Social miljö, Med social miljö menar jag den omgivning på förskolan som ett barn befinner 

sig. I ett barns social miljö ingår andra barn och vuxna samt de etiska regler som finns i 

barnets omgivning.    

 

Kulturella redskap, Enligt Vygotskij (1997) är språket det viktigaste kulturella redskapet. 

Han beskriver ett kulturellt redskap som något om hjälper en individ att förstå, förklara och 

tänka kring sin omvärld. En bok kan till exempel vara ett kulturellt redskap. 

 

Folksaga, Är en saga som saknar författare. Dessa sagor har förts vidare muntligt från 

generation till generation (det finns dock de som skrivit ner dessa sagor, men dessa personer 

är inte sagornas författare). Folksagor börjar ofta med "det var en gång" och tretalet 

återkommer ofta i dessa sagor samt starka kontraster av till exempel ont och gott. Några 

kända folksagor är bland annat Askungen, Törnrosa och Rödluvan  (Kåreland 2009).  

 

Verbal och icke verbal kommunikation, verbal kommunikation är när individer 

kommunicerar genom att samtala med ord, icke verbal kommunikation är när individer 

kommunicerar via kroppsspråk. 
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2.6 Syfte  

Syftet med denna studie är att utifrån förskollärares erfarenheter av sitt arbete undersöka hur 

barnlitteratur kan användas i förskolans planerade aktiviteter med intentionen att främja barns 

empati. Av intresse är också att undersöka vilken typ av böcker förskollärare väljer att 

använda samt varför de väljer dessa.  

 

2.7 Frågeställningar 

Frågeställningar som studien utgår ifrån:     

    

 Hur har planerade aktiviteter med barnlitteratur genomförts för att främja barns 

empatiska utveckling? 

 Vilka böcker har valts i dessa aktiviteter och av vilken anledning har de valts? 
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3 Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer relevant forskning inom studiens problemområde att presenteras. En 

del av artiklarna nämns i bakgrunden då de på ett bra sätt ger förståelse för  argumenten i 

avsnittet. Det är svårt att hitta forskning som berör just studiens område, väljer därför att ta 

med forskning som på något sätt är intressant utifrån studiens syfte och frågeställningar. Jag 

tar upp forskning om förskollärares förhållningssätt, förskollärares val av böcker, barns 

empati och arbetet med demokrati i förskolan. Några av artiklarna förekommer två gånger i 

avsnittet då de synliggör forskning som berör flera av avsnitten.   

 

3.1 Förskollärares förhållningsätt i perspektiv på barnlitteratur   

Dennis, Lynch & Stockall (2012) skriver om användande av barnlitteratur i förskolan i syfte 

att undersöka  hur arbete med barnlitteratur kan se ut i förskolans verksamhet. I studien deltar 

en speciell förskola där observationer genomförts. Antalet barn och förskollärare på förskolan 

framgår inte. Deras resultat visar att det i förskolan är viktigt att ha gemensamma samlingar 

med högläsning, då detta gör att barn känner att de är en del i gruppen och därmed känner mer 

intresse för aktiviteten. Studien visar också att det är vanligt att uppmana barn att memorera 

innehållet och be dem återberätta en del av en berättelse i syfte att öka förståelsen för 

innehållet.  

Chang-Kredl (2012) skriver i sin artikel om hur förskollärare ser på en bilderbok och 

använder Maurice Sendaks bilderbok Outside Over There (1981). Samtal där den utvalda 

boken diskuteras av de sex förskollärarna som deltar  i studien observeras. Resultatet visar att 

läsning av bilderboken tillsammans med andra förskollärare leder till en djupare förståelse av 

den där förskollärare tänker sig in mer i karaktärernas perspektiv och förstår bokens handling 

och syfte bättre.   

Syftet med Simonssons (2004) avhandling är att skapa större förståelse för användning av 

barnlitteratur i förskolan samt dess fördelar för social utveckling för förskolebarn. I studien 

deltar 52 barn, sex förskollärare och två personliga assistenter utspridda på två förskolor där 

observation och studier av tillgängliga bilderböcker samt intervjuer med deltagarna 

genomförts. Författaren  menar att barn ofta använder bilderböcker för att skapa egna 

aktiviteter där de producerar nya meningar med livet och därmed intressen. Hon antyder 

också att detta visar på ett samspel mellan barn, förskollärare och bilderbok. Detta samspel  

anser författaren ger barn nya kunskaper om social samverkan. Studien visar också att 

bilderna i böcker ofta nyttjas för att skapa nya uppfattningar om det boken vill säga. Barn 

använder också ofta bilderna för att starta samtal om det som händer i böckerna, vilket visar 

att bilderna är viktiga för samtalen runt handlingen. Studien låter se att barn är kompetenta 

och kan ta till sig en bok genom dess bilder men genom samtal med vuxna och andra barn får 

de fler  perspektiv att se och tolka bokens innehåll på.  
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3.2 Förskollärares val av böcker 

Det som styr vilka böcker som används i förskolorna är förskollärares kunskap om barn och 

barndom, barns intressen samt barns förmåga att ta till sig böcker. Det är alltså i allmänhet 

förskollärare som väljer de  böcker som används (Simonsson, 2004). Även Dennis, Lynch & 

Stockalls (2012) nämner förskollärares val av böcker och menar att förskollärarna i deras 

studie i observationer uttrycker att de väljer böcker utifrån att de ska vara lämpliga och 

meningsfulla för alla barn i barngruppen. De belyser till exempel vikten av böcker som berör 

kultur och handikapp då det i undersökningsgruppen finns många barn från olika kulturer 

samt barn med handikapp.  

Även Andersson & Schmidl (2011) menar att val av böcker ofta är förknippad med 

situationen i barngruppen. Syftet med deras studie är att ge ökad kunskap om barnlitteratur 

och barns läsutveckling, med fokus på hur förskollärare kan använda och utveckla det 

muntliga berättandet. Antal deltagande i studien är 160 stycken förskollärare som får svara på 

en enkät samt skriva på en blogg om sitt arbete. Resultatet visar att om det förekommer 

mycket konflikter i barngruppen väljer förskollärarna böcker med detta ämne, detta 

tillvägagångssättet leder till att barn kan relatera till litteraturen och därmed få en ökad 

förståelse för innehållet i böckerna. Simonsson (2004) nämner också att förskollärare väljer 

böcker utifrån att de ska vara bra för barn på det sociala planet. Andersson & Schmidl (2011) 

menar att det är vanligt att förskollärare samtalar med barn om hur andra känner sig för att 

öka förståelsen för andras känslor.    

 

3.3 Barns utveckling av empati  

Syftet med Karniols (2012) studie är att undersöka små barns förståelse för djurs känslor i 

sagoböcker, i förhållande till andra barns känslor i verkliga livet. För att få fram resultatet 

genomförs olika aktiviteter med 60 barn som dokumenteras. Resultatet visar att barn som får 

ta del av en boks karaktärs situation har lättare att förstå en annan individ som är i samma 

situation som individen i boken. Detta ger mer förståelse för varför förskollärare bör 

presentera böcker med olika sorts känslor för barn i förskolan. Resultatet uppvisar också att 

barn genom böcker kan förstå känslan av att till exempel bli mobbad eller tappa bort något de 

tycker om utan att själva varit med om dessa händelser. Slutsatsen är därför att användandet 

av böcker i förskolan leder till ökad kunskap för barn om olika känslor hos sig själv och andra 

individer.  

Syftet med Howe, Ineke,  Pit-ten , Brown & Hadwins (2008) studie är att testa ett nytt 

tillvägagångssätt att undersöka empatiförmåga hos barn. I studien deltar 39 barn som får se 

olika bilder med personer i olika situationer samtidigt som deras reaktioner dokumenteras. 

Resultatet visar att barn som får ta del av en stor andel känslor blir bättre på att hantera och 

förstå andras uppfattningar. Känslan för empati grundläggs i förskolan och att det därför 

viktigt att i förskolan arbeta med den. 
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Johansson (2007) skriver i sin studie om barns moral samt förmåga att känna omsorg för 

andra. För att komma fram till resultatet genomfördes observationer av situationer i förskolan 

där barn deltar. I studien framgår det inte hur många barn som medverkar. Författaren 

beskriver utifrån sitt resultat känslor som ett uttryck av olika erfarenheter. Med detta menar 

hon att individer lär sig om olika känslor genom erfarenheter de ställs emot. Hon anser alltså 

att en känsla kan uppkomma genom en erfarenhet som ett barn får i sin vardag. Författaren 

menar också att barn genom sina upplevelser av andras uppfattningar lär sig att vara mer 

empatiska. Resultatet av studien visar dessutom att upplevelser av vad som är gott och vad 

som är ont är av vikt för barns moral och empatiutveckling. Barns samspel och det som 

händer dem emellan har också betydelse för hur de förstår och utvecklar sin empati till andra 

individer.  

 

3.4 Demokratiarbete i förskolans verksamhet  

Ribaeus (2014) skriver om demokratiuppdraget i förskolan i relation till hur det kommer till 

uttryck genom förskollärares tal, förhållningssätt och barns delaktighet. För att få fram 

resultatet genomförs observationer där  förskollärare och barn deltar, intervjuer med 

förskollärare och granskning av förskolans olika dokument. I studien deltar en utvald förskola 

där det finns 20 barn och fem förskollärare. Resultatet visar att förskollärare ofta använder sig 

av olika tillvägagångssätt för att förmedla viktiga demokratiska värderingar. Dessa sätt  kan 

vara till exempel att iscensätta dramatiseringar eller att läsa böcker. I val av ämne eller tema 

tar förskollärare hänsyn till barngruppens situation. Finns det något speciellt ämne som 

behövs tas upp i barngruppen så görs detta.  
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4 Teorianknytning  

I detta avsnitt kommer teoretiska perspektiv att presenteras. De teorier som presenteras är 

positioneringsteorin, det sociokulturella perspektivet och perspektiv på demokrati.      

 

4.1  Positioneringsteorin 

Simonsson (2004) skriver om Positioneringsteorin och relaterar då till Harré & van 

Langenhove (1999). De menar att denna teoris utgångspunkt är att de färdigheter människor 

har för att kommunicera inte bara bygger på förmåga att skapa ord och meningar utan också 

på förmåga att följa de regler och etiska krav som socialt samspel ställer på människor. 

Simonsson (2004) belyser att detta innebär att barn och vuxna genom ett specifikt sätt att se 

på sin omvärld bygger upp sin identitet och självbild genom verbal och icke verbal 

kommunikation. Teorin är alltså ett sätt att se samspel mellan förmåga att prata och förmåga 

att fungera socialt. Harré & van Langenhove (1999) skriver att positioneringsteorin 

härstammar från  social konstruktionism och att sociala fenomen skapas genom olika former 

av kommunikation. De menar därför att vad människor gör i socialt samspel har betydelse för 

deras fortsatta handlande i andra situationer samt deras självbild och kontinuerliga 

identitetsutveckling till exempel som lyssnare eller talare. Medverkan till val av samtalets 

ämne och individernas arrangemang att kommunicera är nödvändiga för samtalet. De menar 

att detta är Positioneringsteorins utgångspunkt.   

Utifrån studiens syfte är teorin intressant. För att kunna fungera socialt måste barn till 

exempel ha förmåga att visa empati och tänka sig in i andras situation. Teorin ger mer 

kunskap i hur samtal går till samt vad som krävs för ett bra samtal. Den ger också en djupare 

förståelse av vikten av sociala regler och normer som barn kan lära genom barnlitteratur.  

 

4.2 Sociokulturellt perspektiv  

Jakobsson (2012) skriver om sociokulturellt perspektiv som ett samspel mellan mänskligt 

tänkande och kulturella redskap. De kulturella redskapen kan trigga eller aktivera tänkandet 

och handlingen framåt. Det sociokulturella perspektivet handlar om att förstå hur samspelet 

mellan mänskligt tänkande och kulturella redskap leder till lärande. Teorin kan se lärande som 

en utvidgning eller utveckling av förmågan att använda de kulturella redskapen för att kunna 

förstå, analysera och lösa problem i vår omgivning. Vygotskij (1997) betonar att detta lärande 

sker bäst i samspel med andra människor. Han nämner den möjliga utvecklingszonen och 

menar att den syftar på att en individ som lärt sig något ha stor möjlighet att lära sig mer inom 

samma tema, detta kan till exempel ske med hjälp av en person som är mer insatt i ämnet. På 

detta sätt kan kunskapen öka hos båda individerna genom att individ 1 hjälper individ 2 

framåt samtidigt som denna själv kan få ökad förståelse genom att till exempel förklara eller 

tänka om. Vygotskij (1997) syftar också på att förskollärare har en viktig roll för att skapa en 

miljö där barn kan utvecklas. Han menar att det inte bara är förskollärare som fostrar barn 

utan också den sociala miljö där barn befinner sig. Lindqvist (1999) belyser också att 
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förskollärare enligt Vygotskijs teori ska utgå från barns intresse när de planerar sin 

verksamhet och miljö. Förskollärare ska handleda barn i lärandet och inte bara förmedla 

kunskap.   

Vygotskijs syn på empati  

Enligt Vygotskij (1997) utvecklar individer empati genom samspel med andra då de får ta del 

av andras perspektiv. Han ser empati som en medfödd förmåga som inte kan aktiveras själv, 

utan är beroende av den sociala miljön för att kunna utvecklas. Han anser att sociala samspel 

stegvis leder till förändringar i barns tänkande och handlingar och antyder att en individs 

tankar är starkt sammankopplat med språket, som till exempel kan vara berättelser som ett 

barn får till sig. Sammanfattningsvis är språket och kommunikation nycken till lärande enligt 

Vygotskijs teori. Han lyfter även fram att en individ inte kan undgå att lära sig saker eftersom 

att den ingår i sociala samspel hela tiden, frågan är istället vad individen lär sig, det beror på 

den omgivning och kultur som individen vistas i. Om ett barn växer upp i en miljö där empati 

är viktigt kommer det också att utveckla en kunskap om det.     

Utifrån denna teori är det intressant att undersöka hur förskollärare kan lägga upp sina 

planerade aktiviteter, leder deras förhållningssätt till att barn får möjligheten till lärande 

genom samspel med varandra och förskollärare?  

 

4.3 Perspektiv på demokrati  

Ribaeus (2014) beskriver en teori i perspektiv att arbeta med demokratibegreppet och relaterar 

då till Biesta (2006).  Han beskriver ett sätt att arbeta med demokrati, om och för demokrati 

där kunskapsinnehåll har en viktig roll. Här undervisar förskollärare om demokratiska 

processer samtidigt som barn får chansen att lära sig om demokrati i förskolans planerade 

aktiviteter. Biesta (2006) menar att barn genom att delta i verksamhet med demokrati i fokus 

förbereds inför ett liv i det demokratiska samhället. Han antyder också att barn genom att lära 

sig om demokratiska principer får möjlighet till inflytande över sina liv.   

Det är intressant att jämföra teorin med studiens resultat angående hur planerade aktiviteter 

genomförs för att främja barns empati i förskolans verksamhet, går det till på det sätt Biesta 

beskriver? Teorin ger också en djupare bild av hur arbete med demokrati kan gå till.                
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5 Metod 

I detta avsnitt kommer studiens metod att presenteras såsom metodval och metodansats, urval, 

genomförande, metodkritik samt de forskningsetiska överväganden som gjorts i studien. 

 

5.1 Metodval och metodansats   

Björkdahl Ordell (2007a) beskriver två olika metoder att bedriva forskning på, den kvalitativa 

och den kvantitativa. Vilken metod som används i en studie beror på vilket syfte studien har. 

Har studien som syfte att ta reda på antal av något är en kvantitativ metod som till exempel 

enkät ett bra tillvägagångssätt. Är studiens syfte istället att få veta hur personer upplever eller 

uppfattar något är en kvalitativ metod som intervju en bättre metod. Denscombe (2009) menar 

att intervju är bra att använda när forskaren vill få reda på människors åsikter, uppfattningar, 

känslor eller erfarenheter, därför kommer den kvalitativa metoden intervju användas då 

studiens syfte handlar om att få reda på förskollärares erfarenheter och uppfattningar.  

Eftersom syftet har denna avsikt har studien en fenomenologisk ansats då Denscombe (2009) 

menar att intresset inom fenomenologin ligger på människors tankar kring olika fenomen.    

 

5.2 Urval 

Undersökningen började med att förskolor som arbetade med barnlitteratur söktes upp genom 

att jag läste på förskolors hemsidor om dess arbetssätt. Detta gjorde jag för att jag i studien 

ville ha med förskolor där arbete med barnlitteratur har förekommit samt förskollärare som 

hade erfarenhet av arbete med barnlitteratur. Tre förskolor som alla var geografiskt möjliga 

för mig att ta mig till kontaktades via telefon för att få tag i respondenter som var intresserade 

av att delta i studien. Av dessa bestämde jag mig för att använda mig av två förskolor och att   

två förskollärare på varje förskola skulle intervjuas. Jag kommer här att beskriva förskolorna 

som deltar i studien. Förskolorna ligger i samma stad och ingen av dem har barn med 

särskilda behov.     

Förskola 1 är en förskola som ligger i utkanten av en stad med 60 000 invånare. På förskolan 

finns två avdelningar. På en av avdelningarna jobbar två av respondenterna som är 

förskollärare tillsammans med en barnskötare. På denna avdelning  finns just nu 19 barn som 

är mellan 1 -5 år.                

Förskola 2 ligger också i utkanten av samma stad. På förskolan finns fyra avdelningar. 

Förskollärarna som har deltagit i studien arbetar på en avdelning med 5 åringar tillsammans 

med ännu en förskollärare. På avdelningen finns för tillfället 18 barn.  
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5.3 Genomförande  

Metod för insamling av data 

Vid telefonsamtal bestämdes tid för intervju samtidigt som respondenterna fick veta vad 

studiens syfte var. En tid före intervjun skickades intervjufrågor tillsammans med ett 

dokument med forskningsetiska principer, information inför intervjun och studiens syfte ut till 

respondenterna. Vid tid för intervju upprepades de forskningsetiska principerna genom att jag 

förklarade dem för respondenterna. Intervjuerna spelades in för att senare transkriberas och 

analyseras. Inspelning av intervjuer är viktigt för att få en fullkomlig dokumentation av 

intervjun antyder Denscombe (2009). Två förskollärare på varje förskola intervjuades separat 

för att få reda på varje förskollärares erfarenheter och uppfattningar, men även för att få del av 

olika förskollärares perspektiv på avdelningens arbete.   

Metoder för bearbetning och analys av data 

Som redan nämnt transkriberades intervjuerna. Detta gjordes för att de lättare skulle kunna 

bearbetas. Detta tillvägagångssätt är en kvalitativ metod då Denscombe (2009) menar att 

kvalitativ forskning omvandlar data till skrivna ord. Efter detta kategoriserades och kodades 

intervjuerna i olika kategorier utifrån förskollärarnas svar samt studiens syfte. Till detta arbete 

använde jag mig av pennor med olika färg för att dela upp det förskollärarna sa i olika 

kategorier. Detta är en kvantitativ metod då materialet sorterades utefter hur många 

förskollärare som uttryckte vad (a.a).   

Metod för framskrivning av resultat 

Resultaten från intervjuerna presenterades tematiskt utifrån de teman och kategorier som 

framkom under bearbetningen av data. För att belysa det förskollärarna sa i intervjuerna 

skrevs citat ut i studien.  Det gör det lätt för läsaren att få en bild av vilka resultat som 

framkommit. Enligt Kihlström (2007a) så är det viktigt att resultatet skrivs ut på ett sätt som 

gör det lätt för läsaren att förstå studiens resultat.  

 

5.4 Metodkritik  

I detta stycke redovisas för och nackdelar med intervju som redskap samt studiens 

trovärdighet.  

Fördelar och nackdelar med intervju som redskap  

Samtliga intervjuer i studien spelas in. Fördelen med detta är att studien blir trovärdig på det 

sätt att inget av det som förskollärarna säger riskeras att glömmas bort. Kihlström (2007b) 

bekräftar detta och menar dessutom att inspelning av intervju är bra då den som intervjuar i 

efterhand får en uppfattning om hur tonläge och det som sägs kan påverka intervjupersonens 

svar. Andra fördelar med intervju är att respondenten verkligen får uttrycka sina åsikter om 

ämnet och att den som intervjuar kan ställa följdfrågor för att förtydliga det som sägs, vilket 

inte är möjligt vid till exempel enkätundersökningar.   

Nackdelar med intervju kan vara att respondenterna känner sig nervösa över att intervjuerna 

spelas in, vilket kan leda till att de ger de svar som de tror att forskaren vill ha eller som de 
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anser låter bäst. Respondenterna kan också tillexempel ha en dålig dag eller vara stressade då 

de behövs i barngruppen. Detta kan leda till korta svar som kan ge andra resultat som inte  

uppkommit om förhållandena var andra. Hultgren (2013) menar att en bra samtalsledare har 

förmågan att visa empati för respondenternas känslor och upplevelser. Genom detta kan bra 

samtalsklimat i intervjun förekomma. Jag strävar efter att förhindra dessa nackdelar genom att 

förbereda respondenterna på hur intervjuerna kommer att genomföras, förbereda mig själv på 

att genomföra intervjuerna och visa respekt för att respondenterna inte har obegränsat med tid. 

 Studiens trovärdighet 

Utifrån att metoden intervju används finns det en risk att författarens uppfattning av 

problemområdet präglar tolkningen av intervjuerna. Denna risk är större vid ensamskivande. 

Utifrån detta är det extra viktigt att intervjuerna spelas in så att förskollärarnas uppfattningar 

verkligen dokumenteras. Under intervjuerna är det angeläget att intervjuaren intar ett  neutralt 

perspektiv för att inte förskollärarnas svar ska påverkas. Respondenterna får också tillgång till 

intervjufrågorna innan intervjuerna. Detta för att de ska  kunna fundera på svar på frågorna 

innan. Om respondenterna redan innan intervjun vet vad de vill ha sagt minskar risken för 

påverkan från intervjuaren. För att studien verkligen ska få fram förskollärarnas åsikter är det 

också viktigt att inte ställa ledande frågor. Kihlström (2007b) föreslår öppna frågor och anser 

att detta är frågor där respondenterna får chans att säga sin mening samt där frågorna inte har 

några givna svar. Karlsson (2007) nämner validitet och menar att detta främst innefattar hur 

väl studien har nått sitt syfte. Eftersom studien handlar om att få reda på förskollärares 

attityder och erfarenheter är detta extra viktigt för studiens allmängiltighet. Denscombe 

(2009) belyser vikten av att välja respondenter som är insatta i studiens ämne för att göra 

studien trovärdig. Detta är något som jag har gjort och utifrån det anser jag att studiens 

resultat blir mer trovärdigt än om jag valt respondenter som inte var insatta i ämnet.    

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Björkdahl Ordell (2007b) skriver att det finns forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet   

som forskare måste ta hänsyn till, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet 

och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att  respondenterna har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan i studien samt att de närsomhelst under studiens gång kan säga att de inte 

längre vill delta. Eftersom att studien krävde aktivt deltagande av respondenterna fanns deras 

fulla samtycke. Vid första kontakt fick respondenterna säga om de vill delta eller inte. De fick 

också information om att de hade rätt att dra sig ur under processen. Det som 

Konfidentialitetskravet innebär är att den känsliga information som framkommit i intervjuerna 

såsom respondenternas namn och identitet ska bevaras på ett sätt så att obehöriga inte får 

tillgång till den (a.a). Utifrån detta har respondenternas namn aldrig skrivits ut någon gång 

under processen. Informationskravet går ut på att alla som deltar i studien ska ha bra kunskap 

om vad studiens syfte är (a.a). Respondenterna har därför blivit informerade om detta. Det 

sista kravet är Nyttjandekravet och det innebär att den information som kommer fram under 

studien bara får användas till det som respondenterna gett sitt samtycke till (a.a). Utifrån detta 

fick respondenterna veta att innehållet i intervjuerna bara användes till att skriva studien. 
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Respondenterna fick ta del av de forskningsetiska överväganden som gjordes i studien genom 

ett dokument som skickades ut tillsammans med intervjufrågorna.   
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6 Resultat och Analys  

I detta avsnitt kommer studiens resultat att skrivas fram. I slutet av varje avsnitt skriver jag 

även en analys där jag kopplar resultatet till teori och tidigare forskning.    

 

6.1 Förskollärares förhållningssätt 

På båda förskolorna uttrycker förskollärarna att  barnlitteratur är deras huvudtema. På en av 

förskolorna har förskollärarna valt att belysa folksagor i syfte att de riskerar att glömmas bort 

samt i syfte att lyfta fram sådant som är lite otäckt. De använder dessa sagor genom att 

pedagogerna spelar teater för barnen. Barnen får uppleva det hemska i vissa sagor, men också 

att de slutar gott. Efter detta så ville barnen prova att spela teater och då utvecklade 

förskollärarna arbetet med sagorna genom barnens engagemang. En av förskollärarna säger 

att arbetet utgår spontant utifrån barnens intresse och engagemang och tillägger att deras 

intresse speglar en hel del. Barnen får också prova att skriva egna sagor och måla bilder som 

de sedan får visa och läsa för varandra. Förskollärarna ser det som viktigt att barnen får känna 

att någon lyssnar på dem samt att de får lära sig att lyssna på andra. De tycker därför att det är 

betydelsefullt att låta barnen skriva egna böcker. På denna förskola är det vanligt att barnen 

får måla eller rita det de upplever i böckerna. Samtliga förskollärare nämner vikten av att 

kunna lyssna på andra och en förskollärare uttrycker att barn kan lära sig detta genom en bok.  

Även på den andra förskolan arbetar förskollärarna utifrån barnens initiativ och behov. De har 

under en tid haft problem med konflikter i barngruppen. Man har därför valt att ha ett tema 

med barnlitteratur där god kamratskap lyfts fram. Förskollärarna har valt att läsa böcker för 

barnen i små grupper då det gör det lättare att diskutera bokens budskap. Samtalen runt 

böckerna blir enligt förskollärarna mycket bra då konflikterna minskar efter temat. En av 

förskollärarna uttrycker detta genom att säga barnen pratade om det som hände i boken och 

det verkade som om de började förstå och vi har haft mindre problem och barnen är bättre 

vänner nu .   

Barnen  på en av förskolorna får också  försöka måla olika känslor som finns i böckerna, till 

exempel känslan av att inte få vara med. Förskollärarna pratar sedan med barnen om deras 

målningar i syfte att öka förståelsen av hur det känns för barnet och andra barn som inte får 

vara med. En av förskollärarna berättar om ett samtal hon hade med en flicka om att säga 

elaka saker.    

Jag satt och pratade med en flicka om hur det känns när någon säger 

något elakt. Det hon sa gjorde stort intryck på mig. Jag frågade henne om 

hon känt på detta sätt någon gång. Hon svarade, en gång sa ja något elakt, 

men sen läste vi den boken och då vill jag inte säga det mer. Jag kände att 

ja, vi har lyckats.  

På båda förskolorna har förskollärarna också arbetat mycket med att barnen får återberätta 

böcker de läst både hemma och på förskolan. Förskollärarna menar att detta ger barnen en 
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djupare förståelse för boken. En av förskollärarna utrycker att barnen upptäcker nya saker när 

de återberättar böcker samt att barnen själva märker detta.   

Analys 

Det är tydligt utifrån resultatet att drama och bild används som hjälpmedel för att förmedla 

empatin i böcker för barn, då förskollärarna berättar om detta arbete. Utifrån det 

förskollärarna säger tolkar jag det som att de även tycker att detta är ett bra tillvägagångssätt. 

Detta är intressant utifrån det sociokulturella perspektivet och synen på kulturella redskap. 

Vygotskij (1997) antyder att ett kulturellt redskap är något som hjälper en individ att förstå, 

förklara och tänka kring sin omvärld. Användningen av bild och drama är också tänkvärt 

utifrån Johanssons (2007) studie som visar att individer lär sig om olika känslor genom de 

erfarenheter de får i sin vardag. Hon antyder också att barn genom sina upplevelser av andras 

känslor lär sig att vara mer empatiska.  

Då återberättning av böcker förekommer på båda förskolorna och utifrån förskollärarnas syfte 

med detta gör jag tolkningen att handlingen, budskapet och att förmedla innebörden i böcker 

ses som viktigt. Utifrån Positioneringsteorin är detta relevant. Harré & van Langenhove 

(1999) antyder att Positioneringsteorins utgångspunkt är att de färdigheter människor har för 

att kommunicera inte bara bygger på förmåga att skapa ord och meningar utan också på 

förmåga att följa regler och etiska krav som krävs för socialt samspel.  

Jag tolkar utifrån resultatet att förskollärarna anser att det är viktigt att barn lär sig att lyssna 

på och respektera varandra, då samtliga nämner detta eller berättar om arbete där detta 

förekommer. Detta menar jag visar att förskollärarna anser att det är viktigt att visa att alla är 

lika mycket värda och förtjänar att bli lyssnade på. Detta är intressant utifrån  Ribaeus (2014) 

perspektiv på demokrati. Han antyder att barn enligt perspektivet får chans att lära sig om 

demokrati i förskolans planerade aktiviteter. Genom att de lär sig detta får de möjlighet att ha 

inflytande över sina liv menar Ribaeus (2014). Vygotskij (1997) nämner dessutom att barn 

genom socialt samspel stegvis  förändrar sitt handlande och tänkande.  

 

6.2 Att lära empati genom barnlitteratur  

Tre av förskollärarna nämner att barnlitteratur kan användas för att hjälpa barnen att förstå 

sina och andras känslor. En av förskollärarna uttrycker det såhär till exempel om man är rädd 

att gå till doktorn, så kan man läsa en bok om att gå till doktorn. Eller om mamma och pappa 

skiljer sig så kan man läsa en bok om det så förstår man att någon annan har samma känsla.   

En av förskollärarna säger att samtalen runt böckerna är viktiga för att göra barnen 

uppmärksamma på empati. Hon belyser att förskollärare genom dessa samtal hjälper barn 

vidare i sina tankar, hon nämner även vikten av samspel i dessa samtal.   

En förskollärare menar även att samtalen runt böckerna är viktiga för att kunna diskutera 

varför en individ gör på ett viss sätt. Hon anser att det är jätteviktigt att läsa för barn varje dag 

för språkutvecklingen, fantasin och för  samtalen om karaktärernas handlande.    
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Förskollärarna på en av förskolorna  pratar om att lästunder i grupp är viktigt för 

empatiförmågan hos barn. De två förskollärarna nämner detta och den ena säger barnen lär 

sig att förstå att de inte alltid kan sitta närmast boken, ibland är det en kompis tur att göra 

det. Jag kanske inte alltid kan se bilderna 100 % av tiden . Den andra förskolläraren uttrycker 

barnen lär sig att lyssna på varandra. När en kamrat pratar måste jag lyssna och när jag 

pratar måste mina kompisar lyssna på mig.   

På en av förskolorna är syftet att stärka vänskapen i barngruppen. Genom barnens målningar 

skapas samtal om empati och andras känslor. Detta är något som förskollärarna märker att 

barnen sedan tar upp i sin lek. Genom att observera barnen kan förskollärarna sedan planera 

vidare sin verksamhet därifrån barnen är. Detta är mycket viktigt på denna förskola. Båda 

förskollärarna pratar om vikten av att utgå från barnen i temat då det handlar om hur de 

utvecklar sin känsla för kamratskap. En av förskollärarna menar dessutom att man som 

förskollärare måste utgå från barnen för att kunna hjälpa dem att utvecklas från den 

lärandenivå dem är.   

På båda förskolorna har förskollärarna observerat att barnen ofta kallar varandra för dum eller 

elak. Detta används på förskolorna i samtalet med barnen. Förskollärarna på förskolorna 

brukar fråga barnen om det kan vara så att någon kan vara elak ibland och snäll ibland. På en 

av förskolorna läses många böcker med detta tema och det pratas om varför personen i fråga 

är elak. På båda  förskolorna har man bytt perspektiv på ond och god i böcker till exempel 

genom att trollet i Bockarna Bruse är snällt och bockarna elaka. Detta leder till samtal om hur 

trollet känner sig när han alltid måste vara elak eller om den stora bocken är snäll när han 

stångar trollet i ån. Detta leder till många samtal om vad som är rätt och fel.  

Två av förskollärarna uttrycker att böcker med ont och gott är bra för att lära barn om empati. 

De menar att barn lär sig vad som är rätt och fel samt hur andra känner sig om en individ gör 

fel.  

Förskollärarna på en av förskolorna berättar båda om ett projekt de haft då de utgår från en 

bok. Barnen har på en familjekväll fått spela upp denna bok som teater.  Boken hette Axel kör 

fast (2001) av Martin Vårdstedt och Göran Uggla. Boken handlar om en pojke som kör fast 

med sin cykel och han  får ta  hjälp av olika fordon såsom en grävskopa och kranbil för att 

komma loss. Barnen får till denna berättelse tillverka  tillhörande  rekvisita i små grupper då 

förskollärarna anser att detta stärker samarbetet. Barnen samarbetar mycket, pratar och stöttar 

varandra. En av förskollärarna säger såhär om samarbete i små grupper det gör att man pratar 

med varandra, hjälper och stötar varandra i den lilla gruppen. I bokens handling finns det 

även mycket empati genom att Axel tar hjälp av många menar en av förskollärarna. En av 

förskollärarna anser också att detta tema skapar en gemenskap som leder till ökad empati för 

varandra i barngruppen. 

Analys  

Något som blir tydligt utifrån resultatet är att högläsning i grupp förekommer på båda 

förskolorna och att det anses som viktigt av förskollärarna då de uttrycker vikten av samtal i 

grupp. Detta tolkar jag som att förskollärarna tycker att alla barn ska komma till tals och att de 

lär av varandra. Enligt Vygotskij (1997)  utvecklas individer bäst i samspel med andra och 
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nämner samtidigt den  möjliga utvecklingszonen där individer kan utvecklas i samspel med 

andra. Simonssons (2004) studie uppvisar att barn kan ta till sig en bok genom dess bilder 

men i samtal med vuxna och andra barn får de nya sätt att se och tolka bokens innehåll. 

Dennis, Lynch & Stockalls (2012) antyder också att det är viktigt med högläsning i grupp då 

barn känner sig som en i gruppen och därmed får mer intresse för aktiviteten.  

Att förskollärarna på en av förskolorna väljer att utveckla arbetet med en bok som handlar om 

empati tolkar jag som att de anser att detta är viktigt. Att de bestämmer sig för att göra det i 

små grupper förstår  jag som att de tycker att det är betydelsefullt med socialt samspel samt att 

vistas i en social miljö. Utifrån Vygotskijs (1997) teori aktiveras och utvecklas barns empati 

genom att de använder sig av och vistas i en social miljö. Han menar också att empati är en 

medfödd förmåga som inte kan aktiveras själv utan är beroende av den sociala miljön. 

Johanssons (2007) studie visar att en känsla kan uppkomma genom en erfarenhet som ett barn 

får i sin vardag.  

Då förskollärarna på en av förskolorna beskriver hur högläsning kan vara utvecklande för 

empatin genom gemenskapen gör jag tolkningen att förskollärarna anser att det är viktigt att i 

förskolan samtala om samspel. Detta är intressant utifrån att  Vygotskij (1997) menar att barn 

lär sig om empati genom samspel och att få del av andras perspektiv. Johansson (2007) 

betonar att barns samspel och det som händer dem emellan har betydelse för hur de förstår 

och utvecklar sin empati till andra individer.  

Det är tydligt utifrån resultatet att förskollärarna på en av förskolorna utgår från barnens 

behov när de väljer böcker att använda då de uttrycker att de valt att utveckla kamratskapen i 

barngruppen genom sitt tema med barnlitteratur. Jag gör här tolkningen att det ses som viktigt 

att utgå från barnens behov. Andersson & Schmidl (2011), Dennis, Lynch & Stockalls (2012) 

och Ribaeus (2014)  menar att böcker ofta väljs utifrån barngruppens behov. Andersson & 

Schmidl (2011) antyder att om det förekommer mycket konflikter på förskolan väljs böcker 

med detta tema. Detta är också intressant utifrån Harré & van Langenhove (1999) som menar 

att etiska regler är av betydelse vid socialt samspel.  

Det är påtagligt utifrån resultatet att samtal runt böcker förekommer på förskolorna. 

Förskollärarna uttrycker att de samtalar med barn om många olika budskap och syften som 

finns i böcker. Detta tolkar jag som att förskollärarna ser detta som ett bra tillvägagångssätt. 

Resultatet från Karniols (2012) studie uppvisar att barn kan förstå känslan av att tillexempel 

bli mobbad eller att tappa bort något som de tycker om utan att själva varit med om det. 

 

6.3 Förskollärares val av böcker  

På en av förskolorna utgår förskollärarna mycket från barnens val av böcker i arbetet genom 

att  varje barn får ta med sin favoritbok som sedan läses på förskolan. Förskollärarna menar 

att detta även stärker empatin genom att barnen fick vänta på sin tur samt stärker barnen som 

individer. På detta sätt får man även upp ögonen för många olika böcker och dess budskap. 

Förskollärarna belyser detta genom att säga barnen blir stärkta som individer. Idag ska vi läsa 

den boken och det var den jag tog med mig. Den andra förskolläraren uttrycker vi kunde ju 
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inte läsa allas böcker samtidigt, barnen fick vänta på sin tur. Det är bra för empatin. Vi läste 

många olika böcker med många budskap, det är ett bra arbetssätt utifrån det .   

På en av förskolorna har förskollärarna också valt att lyfta fram  folksagorna för att gott och 

ont framgår så tydligt i dessa sagor. Som jag redan nämnt vill de också lyfta fram det lite 

otäcka i sagorna samt lyfta dem då de riskerade att glömmas bort.  

En bok som tre av förskollärarna nämner är Pricken (1980) av Margret Rey. De menar att 

denna bok tar upp att vara olika och att detta är okej samt hur man känner sig om man inte får 

vara med bara för att man är annorlunda. En av förskollärarna belyser detta genom att säga 

Pricken är en bra bok när det gäller empati, den tar upp hur det känns att inte få var med 

bara för att man är annorlunda. När vi läste denna märkte vi på barnen att de förstod att det 

är okej att vara annorlunda.   

En av förskollärarna nämner även Vem ska trösta Knyttet (1987) av Tove Jansson. Hon menar 

att de väljer denna bok för att den tar upp känslan av att vara rädd. Deras syfte med att läsa 

boken  är att skapa samtal om rädsla och hur man kan hjälpa andra att inte vara rädd. En av 

förskollärarna uttrycker det såhär vi ville att barnen skulle få upp ögonen för att alla kan vara 

rädda. Vi ville att samtalen runt boken skulle handla om rädsla och hur man kan hjälpa 

andra att inte vara lika rädda, empatin är vikigt för det sociala samspelet.   

En annan bok som har blivit populär på en av förskolorna var Gittan gömmer bort sig (2013) 

av Pija Lindenbaum. Denna bok handlar om en flicka som gör fel och känner väldig empati 

emot individen som blir drabbad. Runt denna bok blir det mycket samtal om att göra fel och 

hur de känns samt hur det känns för andra. En av förskollärarna nämner att barnen älskade 

denna bok och målade och ritade mycket utifrån den.  

På en av förskolornas teater om Axel kör fast utgår man från en bok som ett barn haft med sig 

då den blir väldigt populär bland de andra barnen. I boken finns även många karaktärer så att 

alla barn kan delta i teatern. Axel tar även hjälp av många individer och empatin lyfts 

verkligen fram i boken menar en av förskollärarna. 

Analys  

Det är uppenbart utifrån resultatet att förskollärare ser social utveckling som viktig då de 

väljer att använda eller utveckla arbetet med böcker som de anser är bra för barns sociala 

utveckling och i detta fall empati. Detta blir extra tydligt i och med att en av förskolorna 

väljer att utveckla arbetet med Axel kör fast vars handling är att hjälpa någon annan. Detta 

menar även Howe, Ineke,  Pitten , Brown & Hadwins (2008) som antyder att känslan för 

empati grundläggs i förskolan och att det därför är viktigt att arbeta med det. Detta är också 

intressant utifrån Biesta (2006) teori då han menar att förskollärare undervisar om 

demokratiska processer samtidigt som barn får chansen att lära sig om demokrati i planerade 

aktiviteter. Lpfö 98 (rev 2010) tar upp solidaritet med svaga och utsatta  som en viktig 

demokratisk värdering.  

Jag tolkar det som att förskollärarna på den ena förskolan låter barn välja böcker för att lyfta 

fram varje barn och för att få tillgång till många olika böcker och dess budskap. Detta visar att 
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förskollärarna ser det som betydelsefullt att lyfta fram många olika syften som böcker kan ha.  

Howe, Ineke,  Pit-ten , Brown & Hadwin (2008) belyser att barn som får ta del av en stor 

andel känslor blir bättre på att hantera och förstå andras uppfattningar. Att låta barn välja 

böcker är också intressant utifrån Biesta (2006) som menar att barn lär sig om demokrati 

genom de planerade aktiviteter som förskollärare genomför med dem.    

Väl synligt utifrån resultatet är att folksagor används på en av förskolorna för att belysa det 

goda och onda då förskollärarna uttrycker detta. Detta tolkar jag som att förskollärarna i 

studien anser att detta är viktigt och betydelsefullt att nämna ont och gott för barn. Detta är 

intressant utifrån  Positioneringsteorin då Simonsson (2004) menar att sociala fenomen, som 

empati skapas genom verbal och icke verbal kommunikation. Johanssons (2007) antyder 

också att upplevelser av vad som är gott och ont har betydelse för  hur barns moral och empati 

utvecklas.  
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7 Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att föra en diskussion om de metodval jag gjort i studien och för 

och nackdelar med dessa. Jag har även med en resultatdiskussion där studiens resultat 

diskuteras. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt forskning och ett slutord.  

 

7.1 Metoddiskussion 

För att få fram hur barnlitteraturen används i planerade aktiviteter kunde metoden observation 

använts. Kihlström (2007c) skriver att en forskare genom observation kan se vad som 

verkligen händer i de situationer som undersöks. Men tanken med studien var inte bara att få 

veta vad som händer i förskolan just nu utan också vad som har hänt samt vilka erfarenheter 

förskollärare har av det som hänt, därför är intervju en bra metod. Det bästa hade varit att 

genomföra både intervju och observation. Då hade studien mer visat hur aktiviteterna kan gå 

till, nu blir det mycket fokus på hur förskollärarna tolkar att det går till, vilket jag var mest 

intresserad av, därför genomförs endast intervju.  

En annan metod som skulle kunna använts är att intervjuerna filmats då detta ger en tydligare 

dokumentation av intervjuerna. Kihlström (2007a) belyser att detta ger en tydlig bild av 

respondenternas kroppsspråk, som kan vara av betydelse får forskarens tolkning av resultatet. 

Men jag anser att detta kan göra så att forskaren lägger för mycket fokus på kroppsspråk, 

vilket kan ge en felaktig bild då respondenterna kan känna sig obekväma med att bli filmade. 

En annan anledning till att jag valde att inte filma är att en av mina respondenter vid första 

kontakt uttryckte att hon absolut inte ville bli filmad, vilket jag naturligtvis respekterade. 

Utifrån detta använde jag mig bara av inspelning vid intervjuerna.   

Jag valde att utföra intervjuerna med förskollärare som jag inte kände så bra sen tidigare. Med 

detta menar jag att jag inte visste något om deras synsätt och arbetsätt.  Jag har dock träffat 

två av respondenterna innan intervjuerna gjordes. En fara med detta tillvägagångssätt är att 

respondenterna kan bli nervösa över att de inte känner mig som forskare. Detta upplevde inte 

jag, respondenterna var väldigt framåt och vill berätta om sitt arbete.  

Intervjufrågorna skickades ut till respondenterna innan intervju för att de skulle kunna läsa 

och fundera på svar på frågorna. Jag anser att detta kan göra att nervositeten går ner vilket kan 

vara en anledning till att respondenterna inte verkade nervösa. En risk med detta 

tillvägagångssätt var dock att förskollärarna kan prata ihop sig vilket kan leda till att de gav 

samma svar. Detta upplevde inte jag då jag fick olika svar och synsätt på arbetssätten på 

förskolorna.         

 

7.2 Resultatdiskussion  

En av förskollärarna belyser att läsning eller annat arbete i små grupper är att föredra då barn 

kan lyssna, samtala och stötta varandra bättre. Med tanke på Vygotskijs (1997) teori om den 
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möjliga utvecklingszonen är detta intressant. Eftersom individer kan lära genom samspel med 

andra enligt teorin vore det inte bättre med stora grupper så att barn får del av många andra 

barns kunskaper? Men förskolläraren har en poäng, det är lättare att samtala och stötta 

varandra i mindre grupper. Min slutsats av detta är att det bästa är att arbeta i små grupper, 

men att dessa grupper ändras så att barn får del av många kamraters kunskaper. Denna slutsats 

grundar jag också på att Howe, Ineke, Pit-ten, Brown & Hadwin (2008) belyser att barn som 

får del av en stor andel känslor blir bättre på att hantera och förstå andras uppfattningar.   

Studien visar att läran om empati finns i många aktiviteter på förskolan såsom högläsning, i 

samtal om böcker och målningar samt drama. Enligt Vygotskijs (1997) teori kan en individ 

inte undgå att lära sig saker som förkommer i den sociala miljön då det de får chans att 

utveckla beror på omgivningen och de värderingar som finns där. Vistas barn i en miljö där 

empati till andra ses som viktigt har de stor chans att utveckla en empatisk förmåga. En 

slutsats som jag drar utifrån mitt arbete är därför att det är viktigt att prata och återkomma till 

empati, i boksamtal och andra aktiviteter för att barn ska utveckla en känsla för det. Om 

empati till andra speglar verksamheten och de värderingar som råder där kommer barn också 

att utveckla kunskap om det och bli mer empatiska. Det är tydligt utifrån Johansson (2007) att 

barn genom sina upplevelser av andras uppfattningar lär sig att vara mer empatiska. Att 

förskollärarna på en av förskolorna i studien har låtit barn göra egna böcker i syfte att lära sig 

att lyssna på varandra är också intressant utifrån vikten av att empati speglar sig i 

verksamheten. Genom att barn lär sig att lyssna på varandra lär de sig också att visa empati. 

Detta visar på hur förskollärarna låter empati prägla verksamheten även utanför högläsningen. 

Jag menar utifrån detta att det är av vikt och fördel för barns lärande att låta ett temas syfte, i 

detta fall empati prägla hela verksamheten.  

Att använda sig av många olika tillvägagångssätt blir också betydelsefullt utifrån Vygotskijs 

teori om kulturella redskap, då böcker, material som används vid målning och drama är 

kulturella redskap enligt teorin (Vygotskij 1997). Utifrån detta kan slutsatsen dras att 

användande av olika medier såsom drama och bild är en bra hjälp att förmedla böckers 

budskap och syfte. Barn får enligt det sociokulturella perspektivet ny kunskap som de kan 

utveckla genom att använda sig av kulturella redskap.  

Användning av många tillvägagångssätt blir också viktigt utifrån Dennis, Lynch & Stockalls 

(2012) studie som visar att det är viktigt att skapa en miljö som lockar alla barn till läsning. 

Genom att använda sig av olika medier i relation till läsning av böcker anser jag att fler barn 

lockas genom sitt intresse för till exempel bild eller drama.  

Ingen av förskollärarna i studien nämner att de brukar välja böcker tillsammans. Detta  kan  

bero på att förskollärarna på den ena förskolan utgår ifrån barnens val av böcker, men 

förskollärarna på den andra förskolan säger att de valde böcker utifrån sitt tema vänskap. 

Utifrån Chang-Kredls (2012) studie är det bra att läsa böckerna tillsammans i arbetslaget då 

man som förskollärare får en ökad förståelse för bokens innehåll, för att sedan kunna stötta 

barn i deras förståelse för bokens budskap. Då bokens handling och budskap har stor 

betydelse för empatin i boken är detta betydelsefullt.  
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Att förskollärarna på en av förskolorna låter barnen välja böcker är intressant. 

Tillvägagångssättet gör att man får upp ögonen för många olika böcker samt att barn får vara 

delaktiga och detta arbetssätt verkar intressant och stämmer in på Biesta (2006) synsätt då han 

menar att barn genom att delta i verksamhet med demokrati och i detta fall delaktighet i fokus 

förbereds inför ett liv i det demokratiska samhället. Det andra tillvägagångssättet som kom 

fram i studien var att välja böcker utifrån barngruppens behov. Andersson & Schmidl (2011) 

nämner att val av ämne på böcker utifrån barngruppens behov gör att barn kan relatera till 

innehållet i böckerna och får därmed ökad förståelse för böckernas handling och syfte. Detta 

visar att det finns en fördel med att förskollärare väljer böcker att använda i förskolan men att 

det också finns fördelar med att låta barn välja böcker. Jag drar därför slutsatsen att en 

kombination av de båda tillvägagångssätten är att föredra.  

Två av förskollärarna i studien menar att de valt tema utifrån barngruppens behov. Andersson 

& Schmidl (2011) antyder att mycket konflikter i barngruppen leder till att förskollärare väljer 

böcker med detta tema. Detta visar att det är viktigt att observera vad som händer i 

barngruppen för att kunna planera sin verksamhet utifrån barns behov och lärandenivå, då 

Andersson & Schmidls (2011) menar att om barn kan relatera det som händer i boken till sig 

själv får de en bättre förståelse för innehållet. Detta menar jag visar på vikten av att observera 

barn för att sedan kunna lägga upp arbetet utifrån deras behov.  

När förskollärare i förskolan läser böcker som rör empati läser de också böcker som vidrör 

demokrati, då omtanke om andra är en viktig demokratisk värdering enligt Lpfö 98 (rev 

2010).  Genom att förskollärarna i studien läser böcker som rör empati undervisar de därför 

om demokratiska processer samtidigt som barn får chansen att lära om demokrati genom de 

planerade aktiviteter som förskollärarna utför med dem, precis som Biesta (2006) beskriver. 

Då han också menar att barn genom detta sätt att arbeta med demokrati får chans att påverka 

sin framtid är detta av intresse. Jag anser att barn genom att lära sig om demokrati också lär 

sig hur de ska handla för att få inflytande i ett demokratiskt samhälle. Individer som har lärt 

sig att vara empatiska och samtidigt lärt sig hur de ska påverka samhället kan tillsammans 

skapa ett samhälle med medmänsklighet som en viktig faktor. Därför tycker jag att ett 

tillvägagångssätt där arbete med demokrati och empati sker parallellt är att föredra.  

Det finns dock dilemman med samspel mellan demokrati och empati. I ett demokratiskt 

samhälle är det majoritetens önskningar som följs. Vissas då empati mot övriga? Det finns en 

problematik i att visa empati till en enskild individ i ett samhälle där hänsyn tas till 

majoriteten av individer.     

 

7.3Fortsatt forskning 

Jag tycker att det är intressant att studien så tydligt visar på användande av bild och drama för 

att förmedla empatin i böcker. Utifrån detta hade det varit spännande  med fortsatt forskning 

som mer specificerar sig på hur förskollärare kan använda sig av drama och bild för att 

förmedla empati och andra budskap som böcker har och även hur drama och bild mer 

specifikt kan användas för att förmedla empati. Det är också tydligt att förskollärarna i studien 
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ofta samtalar med barn om böcker. Det hade därför varit relevant att fördjupa sig i samtalet 

runt böcker och hur det kan gå till på bästa sätt, är små eller stora grupper det bästa när  

förskollärare ska samtala med barn om böcker? Eftersom studien visar att empati kan läras på 

många olika sätt genom böcker och att empati hör till demokrati skulle det vara relevant att 

specificera sig på demokrati i barnböcker och hur den kan göras synlig för barn. En annan 

intressant studie skulle kunna vara hur man som förskollärare kan använda sig av 

tillvägagångssättet att låta barn måla och skriva egna sagor, hur kan detta arbete utvecklas 

samt vad kan barn få ut av det? Eftersom denna studie handlar om hur förskollärare ser på 

barnlitteratur hade det varit relevant att fortsätta och se hur barn ser på det.       

 

7.4 Slutord  

Under arbetet med denna studie har jag fått många nya tankar. Studien visar på vikten av att 

utveckla arbete med böcker efter att de lästes på förskolan. Detta har lärt mig mer om vilket 

tillvägagångssätt förskollärare bör inta i arbete med barnlitteratur. Jag kommer definitivt att 

utveckla arbetet runt barnlitteraturen mer än jag tidigare gjort. Det blir också tydligt i studien 

att samtal runt böcker hjälper till att göra empati synligt för barn. Jag ser det därför som 

viktigt att ha en plan för vilka budskap i en bok som ska göras synliga för barn samt hur detta 

ska göras. Här blir Chang-Kredls (2012) studie intressant. Genom att läsa böcker som ska 

användas tillsammans i arbetslaget får man upp ögonen för böckers budskap och syfte och hur 

samtal runt detta kan gå till.  

Jag anser fortfarande att högläsning är viktigt, men ser det nu ur ett annat perspektiv där 

arbetet kring barnlitteraturen fortsätter efter att den lästs. Det är inte bara högläsningen som är 

viktig utan också arbetet runt den, såsom samtal runt boken och fortsatt arbete genom till 

exempel bild eller drama. Själva högläsningen i sig är viktig för gemenskapen och lärandet, 

men genom att utveckla arbetet kan barn få ut så mycket mer lärande utav en bok.  

En av förskolorna i studien låter barnen välja böcker att använda. Barns val av böcker gör att 

man får upp ögonen för många olika böcker och dess budskap samtidigt som barn får känna 

sig delaktiga. På detta sätt anser jag att budskap som förskollärare inte tänkt på kan komma att 

användas i förskolan. Studien visar också på fördelarna med att förskollärare väljer böcker att 

använda utifrån ett specifikt tema. Utifrån detta anser jag att förskollärare bör observera sin 

barngrupp för att se vilka budskap de ska förmedla till barnen, men samtidigt vara noga med 

att barnens val av böcker också blir en del av verksamheten. Slutsatsen jag kan dra av detta är 

att en kombination av där både barn och förskollärare väljer böcker är att föredra.   
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Bilagor  

Bilaga 1, intervjufrågor  

 

Intervjufrågor  

 Hur gamla är barnen på er avdelning?  

 Har ni några barn med särskilda behov på avdelningen?  

 Om svar ja, gör detta att ni planerar aktiviteter på ett sätt som ni annars inte gjort?   

 Hur länge har du arbetat inom yrket?  

 Vad anser du är barnlitteratur?  

 

 Vilka fördelar anser du barnlitteratur kan ha för barns sociala kompetens och 

empatiförmåga?  

 Hur anser du att detta kan uppnås?  

 Hur har ni på avdelningen arbetat med barnlitteratur i planerade aktiviteter under det 

senaste året?  
- Varför valde ni att arbeta på detta sätt?  

 Hur kan en planerad aktivitet med barnlitteratur se ut på er avdelning?  
- Hur går ni praktiskt tillväga under dessa planerade aktiviteter?    

- Hur tänkte ni när ni planerade dessa aktiviteter?   
- Hur  kan barns sociala kompetens och empatiförmåga främjas i dessa aktiviteter?   

 Vilka typer av böcker har ni valt att använda under det senaste halvåret?  
- Varför valde ni att använda just dessa böcker? 

- Kan du ge exempel på en speciell bok som varit extra användbar i arbetet med barns 

empati och sociala förmåga?  

- Varför var den så användbar?   

- Hur tänker du ifall du skulle välja böcker att använda utifrån ett demokratiskt 

perspektiv?  

 Vilket intresse visar barnen på avdelningen för de böcker ni valt?  

 Hur har de böcker ni valt/använt främjat barns empati och sociala förmåga?     
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Bilaga 2 Informationsbrev  

Information angående studie om förskollärares 

attityder och erfarenheter av användande av 

barnlitteratur i planerade aktiviteter för att främja 

barns sociala kompetens och empatiförmåga.  

Tusen tack för att ni valt att delta i min studie!   

Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån förskollärares erfarenheter av sitt arbete  undersöka hur 

barnlitteratur kan användas i förskolans planerade aktiviteter med intentionen att främja barns 

empati. Av intresse är också att undersöka vilken typ av böcker förskollärare väljer att 

använda samt varför de väljer dessa.  

 

Genomförande av intervju   

Intervjuer kommer att genomföras med två förskollärare på avdelningen. Tillsammans med 

detta dokument skickar jag även med intervjufrågorna så att ni kan förbereda er på intervju. 

Jag önskar spela in intervjuerna då detta ger mig en fullständig dokumentation av intervjun. 

Inspelningarna kommer bara att användas till att analysera intervjuerna och det är endast jag 

som kommer att lyssna på dem.  

 

Etiska överväganden   

Vid forskning finns det vissa regler som jag som forskare måste ta hänsyn till. 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet, Informationskravet och Nyttjandekravet. 

Samtyckekravet innebär att ni som respondenter har rätt att bestämma över er medverkan, 

vilket betyder att ni närsomhelst under processen kan säga att ni inte längre vill delta.  

Konfidentialitetskravet kräver att känslig information såsom era namn ska bevars på ett sätt 

så inga obehöriga kan få tillgång till den. Era namn och namn på förskolan kommer att  inte 

att skrivas ut i studien, vilket innebär att ingen kommer att kunna se att det är just ni som 

deltagit i studien.  Informationskravet innebär att ni som respondenter ska ha bra kunskap 

om studiens syfte. Därför har jag infogat syftet i början av detta dokument. Om något är oklart 

är ni välkomna att mejla tillbaka till mig alternativt fråga mig vid tid för intervju. 

Nyttjandekravet innebär att materialet som kommer fram i studien bara får användas till det 

som vi kommit överens om. Materialet från intervjuerna kommer bara användas till att skriva 

denna studie.  

MVH Sofia Hardefelt  

Hör gärna av er vid eventuella frågor    

E-mejl sh222gw@student.lnu.se     


