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Sammanfattning 

Syftet med vår rapport är att undersöka barnlitteraturen som ett specialpedagogiskt verktyg. 

Vi lyfter barnlitteraturens möjligheter och vi vill bidra med ett specialpedagogiskt verktyg. Vi 

har producerat en bilderbok som riktar sig främst till barn i koncentrationssvårigheter i 

åldrarna 3 till 5år.  Barnboken syftar till att stärka barns självkänsla och identitetsutveckling 

samt att skapa förståelse och igenkänning hos barn i behov av särskilt stöd. Berättelsen i vår 

barnbok handlar om fyra karaktärer, alla med olika egenskaper som kan relateras till olika 

typer av koncentrationssvårigheter, där var och en av egenskaperna framställs som något 

positivt och som har ett värde i sig. I vår arbetsprocess har vi gjort en omvärldsundersökning 

som inneburit insamling och inläsning av tidigare forskning kring högläsning och boksamtal 

samt tidigare forskning kring specialpedagogiska insatser och metoder. Denna 

omvärldsundersökning innefattar även intervjuer med barnbibliotekarier. Vi har även gjort en 

översikt och analys av den befintliga barnlitteraturen som riktar sig till barn i behov av särskilt 

stöd. Utformningen av vår barnbok har bestått av en skrivande- och bildskapandeprocess där 

vi har tagit inspiration av barn genom intervjuer. Vi har även skickat utkast till pedagoger för 

synpunkter på vår barnbok samt inventerat barnlitteratur och forskning om barnlitteratur. Vi 

har även tagit kontakt med fyra olika förskolor som fått prova boken i barngrupp samt varit 

med i utvärderingen av vår barnbok. I resultatet av utvärderingen kunde vi utläsa att 

majoriteten av pedagogerna uttryckte att vi uppnått vårt syfte med barnboken att stärka dessa 

barns självkänsla och identitetsutveckling. Vi kunde även skönja att en mindre andel deltagare 

ansåg att vi inte riktigt uppnådde vårt delsyfte att skapa igenkänning och förståelse för barn i 

behov av särskilt stöd.  

 

Nyckelord: specialpedagogik, självkänsla, identitetsutveckling, barnbok, 

koncentrationssvårigheter 
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1.Inledning 

I dagens förskolor verkar det finnas en stor efterfrågan på metoder och insatser för barn i 

behov av särskilt stöd, men det råder olika syn på vilka metoder och insatser som är bäst 

lämpade och teori och praktik är inte alltid förenade. Nina Mohss (2014) beskriver att man i 

skolväsendet upplyser om tendenser till att barn i särskilda behov ökar och specifikt barn i 

koncentrationssvårigheter. En faktor kan vara att vi lever i ett informations- och 

kunskapssamhälle med en hög intensitet av intryck (s. 24).  Samhällets utveckling speglas i 

förskolans utveckling, där barngrupper växer och ämnes- och kunskapsorienterade aktiviteter 

dominerar den pedagogiska verksamheten. Detta fokus lyser även igenom i styrdokumentens 

betoning av skolorienterade ämnen. I vårt uppdrag som förskollärare har vi ett särskilt ansvar 

att arbeta utifrån styrdokumenten som skollagen, läroplanen för förskolan. Skollagen 

uttrycker att ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Skollagen (2010:800) kap 8 § 2). Även 

läroplanen uttrycker en holistisk syn på barns lärande och utveckling och att förskolan ska 

lägga grunden för barns fortsatta lärande och utveckling. Läroplanen beskriver förskolans 

särskilda ansvar för barn i behov av särskilt stöd. ”Den pedagogiska verksamheten ska anpassas 

till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta 

stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar” (Lpfö 98/10, s. 5). Utifrån dessa 

riktlinjer i styrdokumenten kan vi se att förskolan ska arbeta utifrån en helhetssyn på barnet 

och ge stöd men det är upp till förskollärarna att hitta metoder eller vägar för att realisera 

detta.   

1.1.Definitioner av barn i koncentrationssvårigheter 

Kadesjö (2008) beskriver olika typer av koncentrationssvårigheter. En typ som beskrivs är 

stora och varaktiga koncentrationssvårigheter. Den typen kan relateras till olika teoretiska 

bakgrunder där förklaringen blir biologisk eller psykologisk. En annan typ är 

situationsbundna koncentrationssvårigheter, vilket innebär att svårigheter uppkommer i vissa 

situationer eller vid vissa förhållanden. Detta kan ta sig uttryck i att uppgifter och situationer 

inte ligger inom barns lärande och utvecklingszon och leder till svårigheter att koncentrera sig 

i en specifik situation. Exempelvis barn som har en högre kognitiv förmåga kan bli uttråkade 

pga. att de är understimulerande. Den tredje typen är koncentrationssvårigheter som reaktion 

på en påfrestande uppväxtmiljö. Den uppträder när barn är upptagna av negativa tankar och 

funderingar samt känslor p.g.a. uppväxtmiljö i hemmet eller i förskola. Det kan då handla om 

föräldrars konflikter eller konflikt med en kompis (s. 17-20). 

I vårt arbete väljer vi att fokusera på olika typer av koncentrationssvårigheter och olika 

bakomliggande faktorer. Detta för att belysa svårighetens mångfald och att den kan komma 

till uttryck på olika sätt. Barn i förskoleåldern får oftast inte någon diagnos, istället påbörjas 

insatser i form av utredningar och observationer för att få stöd och resursinsatser. Vi anser att 

diagnosen i sig inte är det centrala och därför är det viktigt att se till hela barnet och barnets 

omgivning för att få fatt i den bakomliggande orsaken till koncentrationssvårigheten. I detta 

arbete väljer vi inte benämningen ”barn med koncentrationssvårigheter” utan vi väljer 

formuleringen barn i koncentrationssvårigheter, för att betona att pedagogers språkbruk har 
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betydelse för barns identitetsskapande. Med formuleringen menar vi att vi inte vill tillskriva 

barn svårigheterna genom att problematisera dem utan snarare peka på miljöns betydelse för 

barns utveckling.  

1.2.Vår förförståelse 

I vårt arbete väljer vi att fokusera på olika typer av koncentrationssvårigheter och olika 

bakomliggande faktorer. Detta för att belysa svårighetens mångfald och att den kan komma 

till uttryck på olika sätt. Barn i förskoleåldern får oftast inte någon diagnos, istället påbörjas 

insatser i form av utredningar och observationer för att få stöd och resursinsatser.  

I arbetet menar vi att diagnosen i sig inte är det centrala utan lyfter istället vikten av att se till 

hela barnet och barnets omgivning för att få fatt i den bakomliggande orsaken till 

koncentrationssvårigheten. Vi menar alltså att orsaken till problematiken inte alltid är av 

patologisk karaktär utan även kan vara miljöbetingad.  

Utifrån våra egna erfarenheter kring arbete med barn i behov av särskilt stöd fann vi ett 

gemensamt intresse för att skapa en produkt. Vi fann också att vi har olika erfarenheter av 

barn i behov av särskilt stöd men att våra gemensamma referenser var barn i 

koncentrationssvårigheter.  

Vi har även reflekterat kring hur arbetet med olika insatser och metoder har kommit till 

uttryck på förskolor där vi har arbetat och haft verksamhetsförlagd utbildning. Utifrån våra 

erfarenheter har vi kunnat se att insatserna och metoderna till största del har varit 

individanpassade träningsaktiviteter och pedagogiska verktyg som syftar till fysiskt och 

språkligt stödja barn i koncentrationssvårigheter. Vi har även sett tendenser till att pedagoger 

tillkallar logoped eller annan specialpedagogisk expertis när de uppmärksammat en oro för 

barnets utveckling.  

Under utbildningens gång har även vårt intresse för barnlitteratur väckts vilket har bidragit till 

att vi har fått upp ögonen för barnlitteraturens positiva effekter för barns lärande och 

utveckling samt välbefinnande. I de insatser och metoder som vi erfarit har vi kunnat se en 

avsaknad av barnlitteratur som stöd för barn i koncentrationssvårigheter. I arbetet kommer vi 

att undersöka barnlitteraturens möjligheter till ett specialpedagogiskt verktyg utifrån ett 

inkluderande perspektiv. Vi vill med vår barnbok inspirera pedagoger till att se 

barnlitteraturens möjligheter som ett specialpedagogiskt verktyg. FN:s barnkonvention yrkar 

på barns rättigheter, dessa rättigheter är sammanfattade i 54 artiklar. Vi vill ta artikel 17 i 

beaktande där vikten av att barn får ta del av information och material från olika nationella 

och internationella källor framhävs, för att främja deras sociala, fysiska och psykiska hälsa. 

Konventionsländerna ska uppmuntra till spridning av barnlitteratur (Förenta nationerna 2009).  

1.3.Uppdelning av arbetet 

Vi har delat upp vårt arbete på följande sätt: Elina Huotari har haft huvudansvaret för 

inledningen, teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning om högläsning och boksamtal. 

Nathalie Eriksson har haft huvudansvar för specialpedagogiskt perspektiv, didaktisk grund för 

barnboken, tidigare forskning om specialpedagogiska insatser och metoder. Vi har gemensamt 

skrivit syftet, tillvägagångssätt, diskussion, slutsats och utformat produkten. Vi har delat på 

ansvaret för inventeringen av barnlitteratur som riktar sig till barn i behov av särskilt stöd och 
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vi har skrivit analysen av dessa böcker tillsammans. Vi vill poängtera att båda har varit 

delaktiga i arbetets olika delar.  

1.4.Syfte 

Vårt arbete syftar till att lyfta barnlitteraturen som ett specialpedagogiskt verktyg.  Med 

rapporten vill vi undersöka barnlitteraturens möjligheter som ett stöd för barn i 

koncentrationssvårigheter utifrån ett inkluderande perspektiv. Vi vill skapa en barnbok för att 

öppna upp för barnlitteraturens specialpedagogiska värde och bidra till fler verktyg . Genom 

att producera en barnbok vill vi lyfta ett inkluderande förhållningssätt till barn i 

koncentrationssvårigheter. Barnboken syftar till att stärka barns självkänsla och 

identitetsutveckling samt att skapa förståelse och igenkänning hos barn i behov av särskilt 

stöd. 

2.Teoretisk utgångspunkt 

2.1.Det sociokulturella perspektivet 

Lev Vygostskijs tankar grundlade det sociokulturella perspektivet på lärande. Teorin utgår 

ifrån det sociala samspelet mellan individer och en holistisk syn på lärande och utveckling. 

Lärandet sker i sociala kontexter och är situationsbundet där samtalet är den drivande motorn 

i lärprocessen.  Lärande och utveckling är beroende av kulturella omständigheter (Säljö, 2000, 

s. 14, 65-66, 104-105). Genom att vi lever i skilda kulturer tillägnar vi oss olika kulturella 

kunskaper via de sociala praktikerna. Medierande artefakter beskriver Vygostkij som 

överförbara redskap som finns i olika sociala praktiker. Säljö (2011, 2013) menar att det 

viktigaste medierande redskapet är språket. Det är genom kommunikation som vi kan 

formulera och dela erfarenheter med varandra men även införliva och omkonstruera 

(appropriera) andras erfarenheter i de sociala praktikerna. Språket använder vi för att 

kommunicera med andra men även för vårt eget tänkande (2011, s. 177-178; 2013, s. 43-44). 

En grundsten i Vygostkijs teori är den proximala utvecklingszonen vilket betyder att barn kan 

få hjälp av en vuxen eller mer kompetent person för att komma till en högre nivå i sitt lärande 

förutsatt att stödet ligger inom barnets närmaste utvecklingszon (Bråten & Thurmann, 1998, s. 

104- 105).  Genom en kommunikativ process kan barnet utvecklas till en högre nivå i sitt 

lärande, där den mer kompetenta personen kan utmana barnets språk och tanke vidare. Ørzek 

(1998) refererar till Jerome Bruners vidareutveckling av den proximala utvecklingszonen och 

beskriver detta som scaffolding. Scaffolding framställs som en byggnadsställning där 

pedagogen stödjer och acklimatiserar undervisningen för att barnet ska få intresse och en 

ingångsväg till lärandet och sedan drar man sig successivt tillbaka från handledningen (s. 96). 

2.2.Specialpedagogiska perspektiv 

Inom specialpedagogiken finns tre övergripande perspektiv. Inom det kompensatoriska 

perspektivet tillskrivs problemen/svårigheterna barnen. Perspektivet grundar sig i medicinsk 

och psykologisk tradition. Den grundläggande idén är att barn ska kompenseras för sina 

brister. Barn diagnostiseras och homogeniseras i grupper utan hänsyn till det sociala 

sammanhanget eller den specifika situationen (Nilholm, 2007, s. 25).  Ett annat perspektiv 

inom specialpedagogiken är det relationella perspektivet. Emanuelsson (2001) menar att 
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perspektivet grundar sig i sociologisk och pedagogisk tradition (s. 119). Även Nilholm (2007) 

beskriver perspektivet men benämner det som det kritiska perspektivet. Fokuset ligger i att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd i den pedagogiska verksamheten och att vara kritisk 

mot att specialpedagogiken marginaliserar olikheter och utpekar avvikelser. Miljön ska 

anpassas efter individens behov och förutsättningar (s. 37-43). Nilholm (2007, 2005) 

beskriver ett tredje perspektiv: dilemmaperspektivet. Dilemmaperspektivet är en relativt ny 

inriktning på den specialpedagogiska forskningsarenan, där en ny teoretisk position mellan 

praktiken och forskningen kan äga rum. Perspektivet kan inte kategoriseras som en 

kompromiss mellan det kompensatoriska och det relationella/ kritiska perspektiven.  

Dilemmaperspektivet innebär att ta ställning till olika dilemman som uppstår på olika nivåer, 

bland annat skolpolitik och skola men det behöver inte alltid resultera i en lösning utan vikten 

ligger på diskussionen kring dilemmat. Ett dilemma kan vara att hantera individers olikheter, 

förkunskaper och förmågor och samtidigt följa förskolans uppdrag att ge likvärdiga 

erfarenheter och kunskaper (2007, s. 61-62; 2005 s.131-135). Haug beskriver tre dilemman, 

det första dilemmat är förenat med Nilholms dilemma att hantera individens kontra 

kollektivets intressen. Det andra dilemmat som Haug diskuterar är skolans tradition att bevara 

homogenisering av elever eftersom det är lättare att uppnå kunskapsmål med elever som är på 

samma kunskapsmässiga- och mognadsnivå. Haug menar att skolan har skyldighet att bemöta 

varje barn efter deras förutsättningar och har dessutom ett samhällshällsuppdrag att vara en 

social mötesplats. Det tredje dilemmat som Haug lyfter och problematiserar är de ekonomiska 

resurserna och ramarna i skolan (Haug, 1998, s. 37, 43, 50).   

3.Didaktisk grund för barnboken  

3.1.Målgrupp och målgruppsanpassning  

Vår barnbok riktar sig till barn i särskilda behov och främst till barn i 

koncentrationssvårigheter av olika typer samt barn i åldrarna tre till fem. Produkten vänder sig 

till pedagoger som efterfrågar verktyg i arbetet med barn i koncentrationssvårigheter. 

Barnboken kan användas av pedagoger för att stärka barns självkänsla och 

identitetsutveckling.  

3.2.Självbild, självkänsla, självförtroende och identitetsutveckling  

Barns självförtroende, självkänsla och motivation är grunden för allt lärande. Inom 

specialpedagogisk forskning lyfter man att barns självuppfattning är avgörande för deras 

kunskapsinhämtning (Vernersson, 2007, s. 29, 24). Självbilden är inte medfödd, utan skapas 

via erfarenheter och upplevelser av framgångar och misslyckanden samt värderingar från 

omsorgspersoner i sin närhet. Centrala faktorer som påverkar vår självbild är vilka ambitioner 

vi har inom olika områden, upplevelsen av hur andra bedömer oss samt hur vi upplever våra 

förmågor och egenskaper. Barn jämför oftast sina prestationer med andra barn och det 

påverkar deras uppfattningar om sig själva (Bjar & Frylmark, 2009, s. 67-68 ).  

Juul & Jensen (2009) beskriver begreppen självkänsla och självförtroende som två skilda 

dimensioner. Självförtroende är förenklat uppfattningen om det vi kan och våra prestationer 

medan självkänsla är vad vi vet om oss själva och hur väl vi känner oss själva. Självkänslan 

stärks genom bekräftelse och erkännande medan självförtroendet påverkas av beröm och 
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kritik från omgivningen (s. 66-67). Hur pedagoger bemöter barn har en betydelse för deras 

möjligheter till att utveckla en god självkänsla. De barn som ofta utsätts för tillrättavisningar 

och kränkningar riskerar att utveckla en negativ självkänsla (Olsson & Olsson, 2013, s. 83). 

Skolverkets kvalitetsgranskning “självkänsla och skolans vardag”, visar indikationer på att 

barn med lägre självkänsla och kompetensupplevelse oroar sig mer för skolprestationer 

(Skolverket, 2003, s. 60-61). 

Erik H. Eriksons teorier kring den psykosociala utvecklingen beskriver jagets utveckling, där 

individer möter olika kriser i livet och hur de löser dessa har effekter på 

personlighetsutvecklingen. Barn i fyra till fem års ålder möts av krisen att hantera sin egen 

initiativförmåga i relation till hur omgivningen bemöter detta och hur barnet klarar av att 

genomföra dessa initiativ ger effekter för barnets fortsatta identitetsutveckling. När barn blir 

självmedvetna kan de börja fundera över existentiella frågor som; vem är jag? vem var jag 

igår? Är jag densamma hemma som på förskolan? (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 404-405, 

412- 413). Barns identitetsskapande och utveckling skapas i mötet med andra. Den 

pedagogiska uppgiften ligger i att bejaka barns initiativförmåga och samtala kring deras 

känslor om lyckande och misslyckande. Samtal och reflektion kring olika livsfrågor kan vara 

en förutsättning för att barn ska få möjlighet till att utveckla sin identitet. 

4.Tidigare forskning om högläsning och boksamtal 
I förskolan är planerade litterära aktiviteter vanligt förekommande och äger ofta rum efter 

lunch i form av läsvila (Lindh-Munther & Kåreland, 2005, s. 82-83).  Läsningen får en 

avslappnande funktion, där barn oftast förväntas vara tysta och det är pedagogen som för en 

monolog. Under oplanerade aktiviteter samspelar barn ofta kring bilderboken tillsammans 

med andra och där gör de en första tolkning av bildspråket och verbaliserar det (Simonsson, 

2007, s. 120-121). Det är centralt att pedagogerna gör medvetna val kring barnlitteraturen så 

att barn blir nyfikna och intresserade av innehållet i boken. Lindh-Munther och Kåreland 

(2005) hänvisar till en studie, där en pedagog motiverade sitt litteraturval utifrån barnens 

erfarenhetsvärld och personliga behov. Pedagogen anser där att högläsningen har en förmåga 

att emotionellt beröra barn (s. 96).  Högläsning och bearbetning av läsning har många 

pedagogiska aspekter. En av aspekterna är att böckernas innehåll kan inspirera till samtal om 

t.ex. sociala och existentiella dimensioner (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 309). En annan 

aspekt är att skapa goda relationer genom att ta del av barns erfarenhetsvärld genom att 

samtala kring bokens handling (Fast, 2013, s. 98). 

Brink (2009) skriver att flera forskare visar på att boksamtal anses vara ganska osynlig inom 

det svenska skolväsendet. En faktor kan vara de organisatoriska svårigheterna och lärares brist 

på självförtroende i de litterära aktiviteterna (s. 122). I en litteraturpedagogisk studie i 

Danmark, studerades högläsningen i praktiken. I projektet uppmuntrades förskollärarna att 

använda ny barnlitteratur och att tillämpa en interaktions- och dialogbaserad högläsning dvs. 

boksamtal. Resultatet av undersökningen visade att förskollärarna gjorde medvetna val kring 

barnlitteraturen men använde främst högläsning som en rekreativ och trevlig samlingsstund. 

Kåreland (2009) menar att denna slutsats skulle kunna relateras till den svenska förskolan (s. 

76-78). Simonsson (2004) skriver i sin avhandling hur pedagoger ser på bilderboken och hur 

det kommer till uttryck i förskolans verksamhet. I pedagogernas syn framkom bilderboken 
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som ett pedagogiskt redskap som användes i barnens utvecklings- och socialisationsprocesser. 

Bilderböckerna ansågs även vara ett medel för att förmedla kulturarv samt att användandet av 

bilderböcker är gynnsamt för barns utveckling och lärande. Detta motiverades genom att 

högläsning är en mångfacetterad kunskapsinhämtning som är viktig för framtiden och som 

hjälp för barns grundläggande kompetenser. Det kan t.ex. handla om språk, begreppsbildning, 

kommunikationsfärdigheter, litterära upplevelser och att barn lär sig att sitta still samt att de 

utvecklar sin fantasi (s. 96-104). 

Det är viktigt att pedagoger reflekterar över sin litteratursyn och är medvetna om vilken 

påverkan den har på deras handlingar i vardagen. Pedagogens roll i boksamtalet kan fungera 

som en samtalspartner där autentiska frågor ligger till grund. Vid högläsning är det viktigt att 

hitta balans mellan text och läsare då läsningen och dialogen inger en stark jagkänsla och 

nyfikenhet på bokens kommunikativa budskap (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 310, 320). 

Dialogicitet ingår i demokratibegreppet, genom att främja dialogicitet i litterära aktiviteter kan 

barn få möjlighet att delta i och bli införstådda med samhällets demokratiska grund. Brink 

lyfter boksamtalets demokratiska dimension och menar att om man kan utifrån en gemensam 

läsning få syn på andras perspektiv som lyfter bokens innehåll kan det leda till en flerstämmig 

läsning och samtal. Genom boksamtal skapas även möjligheter till att göra uppehåll vid en 

text, reflektera och upptäcka berättelsestrukturer, detta kan påverka vår läsförståelse och våra 

litterära förmågor (Brink, 2009, s. 123). 

5.Tidigare forskning om specialpedagogiska insatser och metoder  
Barn i behov av särskilt stöd ökar, de insatser och metoder som används idag är inte 

tillräckliga trots att skollagen och läroplanen uttrycker tydligt att förskolan ska utformas efter 

alla barns behov (Skolverket, 2007, s. 26). Barn i behov av särskilt stöd befinner sig oftast i 

ett nätverk av olika sociala insatser. De olika sociala insatserna kan bestå av närmiljön, 

pedagogers förhållningssätt och förskolans organisation. Det är centralt att de olika 

dimensionerna samverkar för att ge möjlighet till barns utveckling (Björck-Åkesson, 2007, s. 

85-93). 

Andra faktorer som spelar roll för barns utveckling är de relationer mellan barnet i behov av 

särskilt stöd, deras familjer och habiliteringen. I dessa relationer ingår tidiga insatser vilket 

kan relateras till individens utvecklingsprocesser och familjerelationer. Dessa tidiga insatser 

benämns allt oftare som early intervention (Emanuelsson, 2001, s. 29). Early intervention är 

en vanligt förekommande företeelse i förskolan och kommer till uttryck genom olika metoder 

och träningsförslag. Palla (2011) menar att early intervention har vuxit fram ur det 

kompensatoriska perspektivet och i förskolan blir detta problematiskt när förskolan ska vara 

en plats för integrering och inkludering. Förskolan har en diskursiv makt att forma barn och 

jämföra barn i normerande praktiker samtidigt som förskolan ska vara en social mötesplats 

där allas röster ska bli hörda (s. 26-27, 87). Nordin-Hultman (2004) beskriver vikten av att 

styra blicken mot den pedagogiska miljön och hur barns identitet konstrueras i förhållande till 

miljön (s. 184-194). Kinge (2009) lyfter diagnostisering ur en annan synvinkel, där vissa barn 

kan uppleva förvirring och frustration över att inte kunna få en förklaring till sin problematik 

och därmed inte få stöd till att hantera sina känslor och behov (s. 106). 
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Det finns en mångfald av stöd och insatser i det specialpedagogiska arbetet. Deliberativa 

samtal är en kommunikationsform som innebär att inta varandras perspektiv och att skilda 

synsätt ställs emot varandra och olika argument lyfts fram. Detta kommunikativa samtal i 

specialpedagogiska sammanhang är en grund för kunskapande och meningsskapande för barn 

i behov av särskilt stöd och deras omgivning (Von Ahlefeld Nisser, 2009, s. 27-28, 266). 

Genom samtal och kommunikation kan integrering och inkludering ske.  

Sandberg, Norling & Lillkvist (2009) lyfter en studie om förskollärares syn på 

utvecklingsstöd och support för barn i behov av särskilt stöd. Författarna skriver om 

förskollärarnas syn på det generella stödet som uttrycks i begreppen trygghet, välmående, 

demokrati, interaktion, lek och lärande vilket är förenligt med läroplanens mål. Det framkom 

två perspektiv inom stöd för barn i behov av särskilt stöd, direkt stöd och indirekt stöd. Direkt 

stöd formuleras som stöd till barnet direkt och innebär pedagogens attityd och språkliga bruk 

samt motorikstimulans. Med attityd menas att positiva kommentarer ges till barnet i behov av 

särskilt stöd inför de andra barnen för att stärka och utveckla barnets självkänsla. Via indirekt 

stöd hänvisas barn som stödkompisar till barn i behov av särskilt stöd eller genom en 

anpassning av miljön. Ett annat synsätt inom utvecklingsstöd är att man utesluter barnet i 

behov av särskilt stöd ur barngruppen och där barnet kan hänvisas till lugna aktiviteter (s. 107, 

109, 111-112). En annan specialpedagogiskmetod kan vara lekarbete. Det innefattar att lära 

barn vad lek är, t.ex. leksignaler och sociala samspel (Sandén, 2009, s. 189-191). Sandén 

(2005) har kartlagt det specialpedagogiska värdet av lekarbete och har undersökt 

lekpedagogers syn på lekarbetets effekter. Studien visade på att lekarbetet hade en positiv 

effekt på utvecklandet av barns koncentrationsförmåga, ökade barns förmåga att planera och 

styra sina handlingar och visade förbättrad effekt på barns självkontroll och självkänsla (s. 75-

81). 

Johannessen (1995) beskriver barn som har svårigheter med det sociala samspelet och 

benämner dessa barn, ”barn med socioemotionell problematik”. Författaren lyfter olika 

insatser och metoder som tillämpas för dessa barn. Det kan exempelvis vara träningsprogram 

och avslappningsövningar. Träningsprogrammen innebär träning i sociala och emotionella 

färdigheter, d.v.s. självkontroll, självinstruktioner, självförstärkning och ”response-cost”. 

Programmen utgår ifrån kognitiv beteendekontroll och stegvisa tillvägagångssätt, där 

förskolläraren stödjer barnet att komma igång. ”Response-cost” innebär att barnet visas ett 

system med belöningar av konkreta märken som barnet kan tjäna eller förlora. 

Avslappningsövningar används i syfte för att hjälpa barn med socioemotionell problematik att 

hålla tillbaka sina utåtagerande och impulsiva benägenheter. Författaren kritiserar 

träningsprogrammens ensidighet och menar att barnet objektifieras och att lärarens roll inte 

problematiseras (s. 112-115, 122, 125).  

Program och åtgärder riktas i allmänhet till att förändra barns beteende. Kadesjö (2008) 

poängterar vikten av att lära känna barnet i koncentrationssvårigheter för att ta reda på den 

bakomliggande orsaken till barnets sätt att vara för att på bästa sätt kunna planera 

verksamheten och miljön utifrån barnets behov och förutsättningar. Rutinsituationer som 

samling eller måltider och även planerade och fria aktiviteter samt övergångar kan upplevas 

som kritiska situationer för barn i koncentrationssvårigheter. Det är centralt att pedagogerna 
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ger barnet nära stöd med kommunikation och lyfter barnet positivt inför de andra barnen (s. 

178-188). Pedagogen har en stor roll i kommunikationen och samspelet med barnet. Olsson 

och Olsson (2013) menar att det är viktigt att pedagogen har förståelse för att en del barn i 

koncentrationssvårigheter har svårt att ta in långa teoretiska förklaringar och behöver istället 

konkreta och praktiska aktiviteter (s. 21). Barn som är kognitivt understimulerade kan behöva 

mer teoretiska och abstrakta utmaningar och förklaringar för att lättare kunna rikta sitt fokus 

och koncentrera sig. 

6.Översikt och analys av barnlitteratur med inriktning mot barn i 

behov av särskilt stöd 
Vi har sammanställt barnlitteratur som gestaltar barn i behov av särskilt stöd och även lyft en 

bilderbok utan text som kan tilltala alla barn oavsett behov. Vi har läst bilderböckerna och 

diskuterat innehållet samt reflekterat över barnlitteraturutbudet.  Barnlitteratur som behandlar 

funktionsnedsättning lyfter främst hörsel, syn- och fysiska nedsättningar. Dessa gestaltas både 

faktabaserat och skönlitterärt.  

Tove va-va  är skriven av Tove Kullberg & Emma Adbåge. I boken gestaltas en flicka som 

heter Tove men kallas för Tove va-va av föräldrarna eftersom hon hör dåligt och ofta säger 

“va”. Läsaren får följa Tove va-vas vardag och hur det går till att få en hörapparat samt 

hennes tankar kring att hon inte hör. Det finns även en fortsättning på denna bok som heter 

Tove va-va och hörapparaterna skriven av Tove Lagerqvist. Böckerna skapar förståelse kring 

hörselnedsättning och kan hjälpa barn i samma situation med sin identitetsutveckling. 

En barnbok som berör synnedsättning är Boris glasögon som är skriven av Peter Cohen. 

Boken handlar om Boris som ser dåligt och får glasögon och ögondoktorn berättar att Boris är 

astigmatiker. Bokens innehåll kan ge en inblick hur det är att ha en synnedsättning och att få 

glasögon.  

En barnbok som berör ämnet att vara annorlunda och att inte ha samma fysiska rörlighet som 

personer i sin omgivning är Jonatan på måsberget, som är skriven av Jens Ahlbom. I boken 

gestaltas en pojke som heter Jonatan och han har inte vingar som de andra och han känner ett 

utanförskap. Det är en fantasiberättelse och ur ett vuxet perspektiv kan vi ana att författaren 

symboliskt gestaltar funktionshinder.  

En mer konkret visuell illustration av en funktionsnedsättning är boken Tillsammans med 

Vilma och Loppan som är skriven av Anneli Khayatis. Den är skriven med ett inkluderade 

perspektiv i fokus då Vilmas rullstol inte uppmärksammas som något avvikande utan ingår 

naturligt i berättelsen. Vilma och Loppan -böckerna ingår i en serie böcker som behandlar 

olika teman t.ex. kärlek och vänskap. Dessa böcker berör ett barns funktionsnedsättning 

medan ett annat exempel som berör en förälders funktionsnedsättning är Förbaskade träd som 

är skriven av Kristina Murray Brodin. Den handlar om en familj som flyttar till ett nytt hus. 

Boken belyser ett vardagligt problem i en familj, där en förälders och ett barns skilda 

perspektiv skildras. Pappan i familjen sitter i rullstol vilket inte uttrycks explicit utan ingår 

naturligt i boken. Vi anser att boken vänder sig till barn som har föräldrar med 

funktionshinder.  
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Stora boken om Bill och Bolla...han så klok och hon en stolla som är skriven av Gunilla 

Bergström handlar om Bill som får en lillasyster Bolla. Under handlingens gång får läsaren 

följa Bollas uppväxt, att hon inte är som andra barn, hon är speciell. Boken är skriven ur ett 

syskonperspektiv och riktar sig till syskon och familjer till barn med utvecklingsstörningar. 

Boken består av 63 sidor uppdelade i olika uppslag med rim och ramsor.  

En barnbok som lyfter Downs syndrom är En dag i prinsessan Victorias liv som är skriven av 

Petter Lidbeck och Lisen Adbåge. I boken gestaltas en flicka som heter Victoria. Victoria har 

Downs syndrom, men det blir inte tydligt förrän i slutet av boken. Boken är skriven ur ett 

barns perspektiv om hur det är att ha Downs syndrom och den är lätt att relatera till. I boken 

beskrivs Victorias självmedvetenhet kring hur det är att leva med Downs syndrom.  

Även Jag älskar dig så mitt hjärta brister som är skriven av Annette Skåhlberg beskriver ett 

barn med Downs syndrom. Boken handlar om Selma som blir kär i Hugo och de kämpar för 

att få vara med varandra i både fantasi och i verklighet. I bokens text kan man ana att Hugo är 

ett barn i behov av särskilt stöd, där de vuxna benämner honom som ”sjuk” eller ”speciell” 

och bokens bilder illustrerar också att Hugo har Downs syndrom.  Boken riktar sig till barn i 

äldre förskoleålder och skolbarn, då texten är lång och omfattande.  

 

Barn i koncentrationssvårigheter lyfts fram på olika sätt i olika böcker. Av de böcker som vi 

har läst är det en karaktär som gestaltas med koncentrationssvårigheter. Mertil på dagis- 

samlingen som är skriven av Kicki Polleryd och Susanne Johansson beskriver en pojke som 

heter Mertil, som har svårt att sitta still i samlingen och lyssna på de andra barnen och han får 

många tillsägelser inför de andra barnen. En dag kommer det en ny fröken till Mertils 

förskola, hon är ett stöd för honom i samlingen och hittar på nya roliga uppgifter som hjälper 

Mertil att fokusera i samlingen. 

Men Aron! är skriven av Maria Bosson Rydell & Monica Ingemansson och handlar även den 

om en pojke i koncentrationssvårigheter i förskolan. I boken får läsaren följa Aron i förskolan, 

hur han känner och upplever saker både en bra dag och en dålig dag. Boken skapar förståelse 

för barn i koncentrationssvårigheter. I båda böckerna beskrivs pojkarnas svårigheter utan att 

svårigheterna benämns.  

 

I boken Jippie! jag har ADHD skriven av Jessica Stigsdotter Axberg gestaltas en pojke som 

heter Victor och läsarna får följa hans process till att få en diagnos. Victors tankar och 

funderingar är centrala i boken samt beskrivningen av diagnosen ADHD. Boken kan fungera 

som stöd för barn som är under utredning för ADHD diagnos, då boken tydligt beskriver hur 

det går till när man diagnosticerar ett barn i svårigheter. 

 Sanna har en väldigt busig storebror som är skriven av Cecilia Ingard och handlar om Sanna 

och hennes storebror Erik som är väldigt busig. Sanna berättar om sin vardag och sina känslor 

kring sin storebror samt hur hon upplever att omgivningen bemöter Erik. Sanna upplever att 

Erik får tillsägelser av vuxna i sin närhet, där exempelvis hon uttrycker att deras föräldrar 

instruerar henne till att ropa på sina föräldrar när Erik stör hennes lek.  Boken riktar sig till 

barn som har ett syskon med ADHD. Jippie jag har ADHD och Sanna har en väldigt busig 

storebror behandlar båda temat ADHD men Jippie, jag har ADHD lyfter diagnosen tydligare. 

I slutet av böckerna finns det en informationstext vilket kan fungera som stöd för pedagoger 

att lära sig mer om koncentrationssvårigheter och diagnosen ADHD. 
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Emil i Lönneberga som är skriven av Astrid Lindgren ger en skildring av en pojke som heter 

Emil och hans hyss. Handlingen utspelar sig på tidigt 1900-tal på en gård i Katthult, där Emils 

familj bor och arbetar. Boken består av olika dagboksberättelser som Emils mamma har 

författat. I berättelserna beskrivs Emils olika hyss, men även hennes beskrivning av Emil som 

en snäll och påhittig samt handlingskraftig pojke. Dessa förmågor leder Emil in i hyss och 

problematiska situationer och att Emil blir hänvisad till snickarboa för att tänka igenom sina 

hyss.  Utifrån handlingen kan Emil tolkas som ett överaktivt barn i svårigheter med 

impulskontroll eller som ett kreativt och socialt handlingskraftigt barn. 

Barnlitteratur som är skapade enbart med bilder kan tilltala alla barn oavsett behov. Boken 

Var är tårtan? som är skapad av Thé Tjong-Khing har ingen text utan består endast av bilder. 

Det ingår olika berättelser parallellt men huvudberättelsen handlar om två möss som stjäl en 

tårta från ett par hundar och hundarna jagar mössen genom boken och slutar med tårtkalas för 

alla figurerna i boken förutom tjuvarna. Boken är en kreativ bilderbok som bjuder in läsaren 

att följa boken ur de olika perspektiven. Den tilltalar de barn som har svårigheter med att 

koncentrera sig och kan fånga deras uppmärksamhet och intresse med stöd av en pedagog. 

7.Innehållet i vår barnbok 

7.1.Självkänsla, självförtroende och identitetsutveckling =superkraft 

Med boken Virvla och piraterna har vi syftet att främja barn i koncentrationssvårigheter 

genom ökad självkänsla och identitetsutveckling. Detta kommer till uttryck i karaktärernas 

olika egenskaper som kan relateras till olika typer av koncentrationssvårigheter. Vi har valt att 

alla karaktärerna har en egenskap som har ett värde i sig och att handlingen utgår ifrån ett 

inkluderande perspektiv. Vi väljer att framställa dessa egenskaper som superkrafter där varje 

superkraft behövs för att lösa dilemman i deras äventyr. Svårigheterna kan upplevas som 

positiva då de kommer till uttryck som superkrafter. Genom att karaktärerna lyfter varandras 

superkrafter (olika former av koncentrationssvårigheter) förstärks och stärks karaktärernas 

självkänsla och självförtroende.  

Vi har även kompletterat boken med samtalshandledningar. Tanken kring 

samtalshandledningarna är att pedagogerna kan bjuda in barn till samtal och dialog. 

Handledningarna berör olika teman och förstärker bokens syfte. Genom att samtala med barn 

kring livsfrågor, erfarenheter och upplevelser kan de få en möjlighet till att reflektera kring sin 

egen identitet. I samtalshandledningen kan det föreligga en potential till att barn kan lyfta 

varandras egenskaper och att varje barn genom detta får ett erkännande och därmed förstärks 

barns självkänsla och självförtroende.  

7.2. Olika drag av koncentrationssvårigheter och karaktärernas egenskaper 

Barn i uppmärksamhetsrelaterade svårigheter blir lätt distraherade av omgivningen och får 

därför svårt att sortera alla intryck samt att hålla fokus på en bestämd uppgift. Barn i stora 

koncentrationssvårigheter agerar impulsivt. Barn får en impuls och reagerar direkt utan att 

reflektera kring alternativa handlingsmöjligheter eller vilka konsekvenser handlandet får. 

Denna impulsivitet kan även komma till uttryck i barns känsloregister genom att känslorna 



15 
 

dras hastigt mellan sina ytterligheter t.ex. barnet verkar glatt men vid motstånd reagerar barnet 

alldeles förtvivlat. Dessa barn kan ha svårigheter i att hitta och bibehålla en aktivitetsbalans 

som kan leda till frekventa aktivitetsbyten och barnen uppfattas oftast som överaktiva. Ett 

annat drag som är motsatsen till överaktiva barn är passiva barn i koncentrationssvårigheter. 

Dessa barn har svårt att komma igång med olika aktiviteter och drar sig undan och blir 

sittande i sina egna tankar. Barn i stora koncentrationssvårigheter kan ha både bra och dåliga 

dagar då de växlar i sitt humör, handlande och agerande samt förmåga till inlärning (Kadesjö, 

2008, s. 25-26, 29, 33-34, 37, 45-46). Barnbokens karaktärer har olika 

koncentrationsrelaterade svårigheter som kommer till uttryck i deras egenskaper. Där Virvla 

(ormen) kan relateras till överaktivitet/impulsivitet och Ro (Ugglan) kopplas till passivitet. 

Känsla (lejonet) kan härledas till impulsiv känsloyttring och Lugn (Sköldpaddan) kan förenas 

med att vara motoriskt passiv och att vara lugn. Vi väljer att lyfta dessa svårigheter som 

positiva egenskaper.  

7.3.Genus och karaktärernas olika egenskaper 

Hirdman lyfter olika principer som ingår i ett genussystem. En av dessa är principen som 

innebär att vi människor kategoriserar och delar in världen i olika fack. Kvinnor och män är 

med och skapar genusordningen samt formar olikheter mellan könen. Där männen och det 

maskulina tilldelas högre status i samhället medan kvinnor och det feminina får lägre status 

(Hirdman, 1990, s.76-77).  Det är problematiskt att frånskriva genus i gestaltningen av 

karaktärerna eftersom vi människor alltid kategoriserar de vi möter efter kön. Vi väljer att 

utmana den feminina och maskulina normen genom att gestalta karaktärerna som djur med 

olika hierarkiska ordningar i djurvärlden samt genusordningar t.ex. lejonet som ofta 

förknippas med mod och styrka illustreras med färger som kan uppfattas feminina och vi 

tilldelar den en egenskap (känslosam) som kan härledas till feminina drag. Virvla väljer vi att 

gestalta som en flicka för att utmana den generella synen som vi kunde tolka utifrån de 

barnböcker vi inventerat i vår barnlitteratursöversikt. Det vi menar med den generella synen 

är att i de böcker som vi inventerade skildrades barn i koncentrationssvårigheter med 

överaktiva drag som pojkar (se barnlitteratursöversikt s.11,12). Dock väljer vi inte att 

benämna resten av karaktärernas kön utan lämnar det till läsarnas tolkning att uppfatta olika 

genusvariationer av karaktärerna. 

7.4.Genrer, berättelsestruktur samt berättarperspektiv 

I vår bok har vi valt berättelsestrukturen cirkelberättelse, där handlingen börjar och slutar på 

samma plats i boken. I vår bok börjar berättelsen i förskolemiljön och i slutet återkommer 

karaktärerna till förskolemiljön (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 151). Vi har valt att skapa 

en bilderbok som kan relateras till olika genrer. I vår barnbok inleds berättelsen som en 

vardagsberättelse, där karaktärerna leker på sin förskola. Handlingen övergår sedan till en 

äventyrsberättelse där miljön förändras utifrån karaktärernas lek. I bokens handling får läsaren 

följa olika äventyr som karaktärerna stöter på. Karaktärerna gestaltas av djur, vilket gör att 

boken även kan benämnas djurberättelse (Nikolajeva, 2000, s. 53-57). Vi valde att illustrera 

karaktärerna som djur med olika varierande egenskaper för att öppna möjligheter till 

diskussion då det kan vara problematiskt att illustrera karaktärerna som ”verkliga” barn i 
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koncentrationssvårigheter. Vi ville undvika att svårigheterna hos karaktärerna framställs som 

marginaliserande.  

I vår berättelse har vi utgått ifrån ett allvetande berättarperspektiv. En allvetande berättarröst 

beskrivs som neutral, närvarande och kompletterar bildspråket samt att tempusskiftningar sker 

mellan den allvetande berättarrösten och dialogen mellan karaktärerna (Nikolajeva, 2000, s. 

180-183). I texten visar vi tydligt när det är berättarröst och när karaktärerna är i fokus. När 

det är den allvetande berättarröstens replik formuleras den på följande vis, ”Det är en alldeles 

vanlig dag på förskolan Sagokistan. Här är Virvla och hennes kompisar” (Se bilaga 6).  

7.5.Bildspråket 

Vi valde att gestalta karaktärerna med starka färger för att bilderna skulle tilltala barnen. I 

färgvalet valde vi att blanda färger som kan tolkas både som maskulina och feminina. Vi 

gjorde medvetna val för att bilderna skulle komplettera texten och vice versa. I vissa 

textavsnitt beskrivs miljön eller situationerna mycket nyanserat medan bilden är enkel och i 

andra textavsnitt är texten mindre beskrivande medan bilden förmedlar mer. 

8.Tillvägagångssätt 
I början av vårt arbete gjorde vi en omvärldsundersökning och en fördjupning av tidigare 

forskning relaterat till vårt ämne. I vår sökning av tidigare forskning fann vi inget som 

berörde vårt specifika avgränsade område, därför valde vi att presentera forskning om 

högläsning och boksamtal samt forskning om specialpedagogiska insatser och metoder.  I 

omvärldsundersökningen ville vi även göra en inventering av utbudet av barnlitteratur som 

redan finns och som berör barn i behov av särskilt stöd och undersöka vilken tidigare 

forskning som finns. I vår barnlitteraturinventering har vi kontaktat fyra barnbibliotekarier 

angående om att ställa upp på intervju och två av dem ville delta i en intervju. Det finns både 

fördelar och nackdelar med intervju som metod. Fördelarna är flexibiliteten i intervjuer 

eftersom intervjuaren kan följa upp respondentens svar med följdfrågor. Intervjuaren kan även 

avläsa respondents respons av frågorna genom ansiktsuttryck, tonfall och uppehåll. Nackdelar 

med metoden kan vara att det är en subjektiv undersökning eftersom det är respondentens 

subjektiva tolkningar och uppfattningar som ligger till grund för resultatet samt att 

intervjuarens förförståelse föreligger i tolkningarna av respondentens svar. Vi valde 

ostrukturerad form på vår intervju eftersom en samtalsform inte låser sig vid fasta frågor utan 

vidgar temana för intervjun samt att den kan ge goda insikter till vår inventering. Vi 

utformade öppna frågor till utkastet inför intervjuerna där vi utgick ifrån temana barnlitteratur 

och barn i behov av särskilt stöd. I intervjuerna utgick vi från frågorna men vi gav även 

utrymme för samtal och uppföljningsfrågor där vi höll oss inom temana för intervjuerna (Bell, 

2006, s.158, 159, 161). 

Syftet med intervjuerna var att undersöka utbudet av barnlitteratur som riktar till barn i behov 

av särskilt stöd och hur vi kunde gå tillväga i vår sökprocess. En annan aspekt var att vi ville 

få information och tips kring att utforma en barnbok och vad som utmärker en bra barnbok. 

För att kunna få insikt i vad som krävs för att utforma en bra barnbok. Genom biblioteken och 

möten med barnbibliotekarier har vi fått mycket information och vägledning i vår 

sökningsprocess. I intervjuerna framkom sammanlagt 20 barnböcker som barnbibliotekarierna 
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hade tagit fram och vi sökte även själva efter barnlitteratur som riktar sig till barn i behov av 

särskilt stöd. Vi inventerade alla barnböcker och sedan diskuterade vi vilka som var relevant 

att ta med i vår barnlitteratursöversikt och analys. Vi gjorde en avgränsning i urvalet där vi 

valde barnböcker som gestaltar barn i behov av särskilt stöd samt att barnböckerna skulle vara 

anpassade för barn i tre till fem års ålder. Sedan sammanställde vi inventeringen i en 

barnlitteraturöversikt och analys.  

I intervjuerna framkom det även att bibliotekarierna ansåg att en bra barnbok ska innehålla en 

viktig eller spännande händelse som fångar barns intresse, t.ex. att en tjuv stjäl något eller 

något verklighetsnära som att komma bort från sina föräldrar. Angående bokens längd 

uttryckte de att en barnbok för barn i tre till fem års ålder ska vara lagom lång och inrymma 

ett anpassat språk. En av barnbibliotekarierna hänvisade till Jujja Wieslander och Tomas 

Wieslander serie av Mamma mu- böckerna samt till Stina Wirséns Vem? – böckerna för 

inspiration av bra barnböcker som är omtyckta av barn. Den andra barnbibliotekarien 

resonerade kring inkluderande perspektiv i barnböcker som riktar sig till barn i behov av 

särskilt stöd. Hen menar att det är komplicerat att hitta balansen mellan att beskriva 

svårigheten utan att den utpekas samt att den bör inkluderas naturligt i handlingen. 

Barnbibliotekariernas respons gav oss en inblick i komplexiteten i att utforma en barnbok med 

inkluderande perspektiv. Genom denna förundersökning av vårt område kunde vi kartlägga 

det som fanns och det som kan behöva utvecklas och därifrån uppstod vår produktidé.  

När vi hade utvecklat vår produktidé tog vi kontakt med fyra förskolor och frågade om de 

ville delta i att prova vår produkt och sedan utvärdera den. Förskolorna hade antingen barn i 

behov av särskilt stöd på avdelningen eller en resursavdelning. Björck-Åkesson (2009) lyfter 

vikten av pedagogers förmåga att förstå och samspela med barnet i behov av särskilt stöd samt 

att uppmärksamma hur olika situationer påverkar barnet (s. 26). Vi övervägde att prova 

produkten själva i en barngrupp men efter att vi diskuterat fördelar och nackdelar, valde vi att 

pedagogerna på förskolorna själva skulle prova barnboken eftersom barn i behov av särskilt 

stöd behöver en pedagog som de är förtrogen med och har insikt i barnets behov. Ett annat 

dilemma var om vi skulle observera pedagogerna i högläsningsstunden men vi ville undvika 

risken att barnen fokuserar mer på oss än boken då detta hade kunnat påverka utvärderingens 

resultat.   

I vår produktion av barnboken har vi sökt litteratur som berör textproduktion, layout, design 

och genrer. Vi har använt oss av litteratur som Från fabler till manga skriven av Ann Boglind 

& Anna Nordenstam (2010) som bland annat beskriver olika genrer i barnlitteratur. 

Bilderbokens mångfald och möjligheter skriven av Agneta Edwards(2008) tar upp hur man 

skriver en barnbok, alltifrån textproduktion till bildens funktion samt handling och karaktärer. 

Bilderbokens pusselbitar som är skriven av Maria Nikolajeva (2000) lyfter bl.a. flera olika 

berättarperspektiv. 

När vi hade skrivit texten till vår barnbok skickade vi utkastet till några förskollärare för att få 

synpunkter på texten för att kunna vidareutveckla den. Sammanfattningsvis så tyckte 

pedagogerna att det var en bra grund. Några av de positiva synpunkterna var att vi lyft fram 

karaktärernas egenskaper positivt, i form av superkrafter samt valet av pirattemat. De 
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konstruktiva kommentarerna vi fick var att vi behövde utbrodera texten. Det framkom även 

att några pedagoger hade synpunkter på några ordval i texten, de uttryckte att vissa ord var för 

avancerade för barn. Andra pedagoger uttryckte att de avancerade ordvalen var 

språkutvecklande därför valde vi att ta med dessa avancerade ord i texten, för att vi ville 

utmana barnens språkutveckling. En intressant iakttagelse var att alla deltagande pedagoger 

kopplade bokens karaktärer till djur utan att vi uttalat vår tanke kring att illustrera 

karaktärerna som djur. Detta ledde till att vi valde att gestalta karaktärerna som djur. 

Vi intervjuade även några barn angående bilderböcker och illustrationerna av våra bilder. De 

synpunkter vi fick från barnen kring bilderböcker var att bilder ska vara färgglada. De åsikter 

vi fick kring våra illustrationer var att det var roligt att det var djur som var pirater, roligt med 

en piratflagga och att sköldpaddan i boken skulle vara lila. Efter att grunden till texten var klar 

fick vi även ta del av några barns tankar kring bokens teman tjuvar och pirater. Barnen 

uttryckte att tjuvar tar saker och visar sig mest på natten. Kring pirater uttryckte barnen att de 

letar efter skatter på olika öar, där det är ett kryss ska man leta, de slåss med svärd och 

piratkaptenen har en papegoja. Barnens tankar och idéer kring pirater och tjuvar bekräftar 

barnbokens innehåll, vilket indikerar att vi är på rätt väg för att kunna fånga barns intresse. 

Vi tog dessa åsikter i beaktande när vi färdigställde boken. När vi kände oss klara med boken 

lämnade vi ut barnboken för utvärdering till de förskolor som vi tillfrågat tidigare. 

Pedagogerna fick bilderboken i tre olika versioner på cd-skiva så att de kunde välja den/de 

som passade bäst för deras verksamhet/barngrupp. Den första versionen är berättelsen i 

”bokform” där man kan skriva ut sidorna och vika ihop sidbladen till en bok. Den andra 

versionen är med text på en sida och bild på nästa sida, den kan skrivas ut dubbelsidigt så att 

det blir en bok i större format. Den tredje versionen är bilder och text var för sig för att kunna 

användas på projektor.  Vi producerade berättelsen och illustrationerna till en bok i en 

fotoboks webbsida, Smartphoto (www.smartphoto.se).   

8.1.Enkät 

I utformandet av enkäterna använde vi oss av webbsidan Surveymonkey 

(https://sv.surveymonkey.com), där man kan skapa gratis webbenkäter och 

frågeformulärverktyg. Vi valde att göra två olika enkäter, där den ena innehöll frågor kring 

vårt syfte som delats upp i olika delfrågor. Den andra enkäten bestod av kompletterande 

frågor kring barnbokens effekter. Dessa grundade vi i olika teman som Sonja Sheridan, Ingrid 

Pramling Samuelsson och Eva Johansson beskriver i studien Barns tidiga lärande. Dessa 

teman är uppmärksamhet, agerande, inferens och integration som vi valde att använda som en 

analysmodell för vår utvärdering. Temana syftar till att kartlägga barns kommunikation kring 

högläsning, där uppmärksamhetsnivån kan mätas i barnens agerande, t.ex. barns ögonrörelser, 

kroppsställning och hur barnen emotionellt reagerar på boken. Inferenser riktar sig till hur 

barnen går utanför bokens innehåll och berättar om egna erfarenheter. Integration avser att 

undersöka hur barnen interagerar med boken och hur bokens innehåll skapar interaktion 

mellan barn och pedagog (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009, s. 164-171).  

 

Vi valde att tillfråga några personer att testa våra enkäter för att undersöka hur enkäterna 

upplevs i relation till vårt syfte med utvärderingen. Vi skickade enkäterna till testpersonerna 

http://www.smartphoto.se/
https://sv.surveymonkey.com/
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där de fick ge synpunkter på hur de förstod frågornas innehåll och formuleringar. De fick 

även granska frågorna, om de var värderande eller färgade av våra åsikter och om 

svarsalternativen var väl formulerade för frågans relevans. De kommentarer vi fick av våra 

testpersoner var att enkäten var tydlig och relativt lätt att förstå. Det som vi behövde utveckla 

var att formulera om frågan, ”Hur väl interagerar barnen med boken? ”, där frågan upplevs som 

att vi förutsätter att barnen interagerar med boken. Därför formulerade vi om frågan till ”Hur 

interagerar barnen med boken?” och lade till svarsalternativen från inte alls- mycket. En annan 

synpunkt var att vi skulle förtydliga skalan 0-5 i svarsalternativen. Vi ändrade och 

förtydligade skalan med 0=inte alls till 5= mycket. En annan konstruktiv åsikt som framkom, 

hur förskolläraren skulle svara om hen hade läst för flera barn och de reagerat olika på 

barnboken. Vi reflekterade över frågan och tänkte att en flersvarskolumn kunde vara fruktbart 

för att kunna ge möjligheter till att svara utifrån olika barns reaktioner men detta var inte 

möjligt att genomföra i gratisversionen av enkätprogrammet. Vi var även begränsade till tio 

frågor och fick därför omformulera våra frågor och välja ut de viktigaste. Detta dilemma kan 

ses ur både en positiv aspekt och ur en negativ aspekt. Det som visade sig vara negativt var att 

vi inte fick med alla frågor som vi tänkt från början och att det inte gick att utforma enkäten 

som vi hade tänkt. Det positiva var att vi blev tvungna att avgränsa våra frågor och formulera 

frågorna så att vi fick med det centrala som vi ville få fatt i. När enkäternas utformning var 

klar och vi hade lämnat ut vår produkt för utvärdering till de fyra olika förskolor som vi 

tidigare kontaktat, skickade vi även ut våra två enkäter. Vi tillfrågade förskolorna om det 

fanns pedagoger som hade intresse att delta i vår utvärdering av barnboken och vi fick 

sammanlagt 14 intresserade pedagoger. Efter att enkätens slutdatum passerat gjorde vi en 

sammanställning av enkätsvaren och det framkom att åtta pedagoger hade svarat på enkäterna.   

 

8.2.Etiska aspekter 
Enligt Vetenskapsrådets Codex regler och riktlinjer (2010) finns det fyra etiska 

forskningsprinciper. I vårt arbete har vi tagit hänsyn till tre av forskningsprinciperna som är 

alla är relevanta för vårt arbete. Informationskravet innebär att man informerar deltagarna om 

utvärderingens syfte. Konfidentialitetskravet beskriver vikten av att alla berörda i 

undersökningen inte benämns med namn eller arbetsplats. Nyttjandekravet innebär att 

undersökning inte används i annat syfte än i forskningssammanhang. Vi informerade 

deltagarna att utvärderingen endast skulle användas i vårt självständiga arbete och att allt 

insamlat material från utvärderingen kommer att raderas efter arbetes avslut (Codex, 2010, s. 

7-14). Även Bell uttrycker vikten av att vara tydlig och uppriktig med utvärderingens syfte 

samt att upprätthålla konfidentialitet för deltagarna (Bell, 2006, s. 57, 64). Genom att välja en 

webbaserad enkät försäkrade vi deltagarna om att deras namn och arbetsplats inte kommer att 

nämnas vid namn i vårt arbete samt att vi inte kommer kunna se vilka som har deltagit. Det 

kan skapa möjligheter för autentiska svar då ingen kan veta vem som har svarat vad i 

utvärderingen (Bell, 2006, s. 57-58).  
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9.Utvärdering av barnboken  

Vårt syfte med utvärderingen av barnboken var att undersöka pedagogernas uppfattning om 

barnboken och hur barnboken fångade barnens intresse samt hur barnbokens innehåll skapar 

möjligheter för interaktion, diskussion och reflektion.(Se bilaga 5). Vi ville även undersöka 

hur vårt arbetes syfte berörs i högläsning av barnboken i praktiken. (Se bilaga 4). 

9.1.Sammanfattning av resultatet  

Enkät 1- frågor kring syftet 

Alla pedagoger uttryckte att de ansåg att barnlitteratur är viktigt och de flesta har erfarenhet 

av att använda barnlitteratur i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det framkom att 

pedagogerna refererade till samma bok Stora boken om Bill och Bolla i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd. Synpunkterna på vår barnbok var att de flesta pedagoger ansåg att 

språket var bra anpassat till de äldre förskoleåldrarna. De kommentarer vi fick var att ordvalen 

i texten ansågs vara språkutvecklande medan en annan åsikt var att texten behövde utvecklas 

och att karaktärernas namn var svåra att relatera till. I resultatet framkom det att boken gav 

goda förutsättningar för att arbeta med ett inkluderande förhållningssätt. En kommentar var att 

barnen kunde känna igen sig i någon av karaktärernas egenskaper och att allas styrkor är lika 

viktiga och de behövs. I enkätsvaren kunde vi se att boken skapade en ganska bra förståelse 

för barn i behov av särskilt stöd medan bokens innehåll främjade igenkänning hos barn i 

koncentrationssvårigheter mindre bra. Vi kunde även se att boken främjade barns självkänsla 

och identitetsutveckling bra och mycket bra samt att karaktärernas egenskaper upplevdes 

mycket positiva. Även helheten av bokens teman ansågs fånga barnens intressen bra. 

Pedagogerna uttryckte att samtalshandledningarna upplevdes som ett bra stöd men att det är 

upp till varje pedagog att tyda barnens intresse och förmåga av att ta sig an diskussionerna 

och reflektionerna.   

Enkät 2- barnbokens effekter 

I enkäten utgick vi ifrån vår analysmodell som grundar sig i Sheridan, Pramling Samuelsson 

och Johanssons teman kring barnbokens kommunikativa effekter (2009, s. 164-171). I 

enkätsvaren framkom det att barnen visade sin uppmärksamhet kring boken på olika sätt där 

barnen främst visade intresse för bilderna genom att följa bilderna genom ögonrörelser och 

luta sig närmare för att få en bättre blick av bilderna. Några barn reagerade emotionellt på 

bilderna genom olika ansiktsuttryck. I frågan hur barn interagerar med boken uttryckte 

pedagogerna att barnen var mer intresserade av bilderna och olika detaljer på bilderna än 

textinnehållet. Andra uppfattningar var att boken skapade alltifrån ganska mycket och mycket 

interaktionen mellan barn och pedagog, en kommentar var att barnen ställde frågor utifrån 

samtalshandledningarna till pedagogerna t.ex. ”Vilken superkraft har du?”. Vi kunde även se i 

resultatet att boken skapade möjligheter för barn att utvidga berättelsen och samtala kring 

egna erfarenheter. Pedagogerna uttryckte att barnen kunde känna igen sig i rollfigurerna och 

kunde berätta om egna erfarenheter. Det var även spännande med pirater och superkrafter 

vilket pedagogerna ansåg kunde leda till egna fantasiberättelser. De flesta pedagoger ansåg att 
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boken gav goda förutsättningar för barn att återberätta bokens innehåll samt att några barn 

uppmärksammade bokens innehåll i leken. 

9.2.Reflektion av utvärderingen 

Vi är medvetna om att resultatsvaren är subjektiva utifrån pedagogernas uppfattningar av 

bilderboken och högläsningssituationen. I enkäterna kunde vi se att svaren var spretiga och 

därför valde vi att framhäva det som merparten av pedagogerna uttryckte. I resultatet 

presenterade vi både negativa och positiva aspekter av svaren för att kunna visa en helhetsbild 

av utvärderingen. Faktorer till spridningen i svaren kan vara tidsaspekten. Deltagarna hade en 

vecka på sig att pröva boken och utvärdera den, vilket kan ha påverkat hur många gånger som 

pedagogerna hann prova produkten och ta del av bokens olika möjligheter t.ex. att fördjupa 

sig i samtal kring mångfalden av barnens egna erfarenheter och tankar. Pedagogers olika 

kunskaper och förståelse kring koncentrationssvårigheter kan ha en betydande roll i hur de tog 

sig an karaktärerna. En annan faktor som kan vara bidragande till att pedagogerna hade svårt 

att relatera till karaktärerna kan vara att vi inte var tillräckligt tydliga med vår tanke kring 

karaktärernas egenskaper som kan relateras till olika typer av koncentrationssvårigheter. 

Sammanfattningsvis ansåg pedagogerna att boken stärkte barns självkänsla och 

identitetsutveckling samt att karaktärernas egenskaper uppfattades som positiva i den 

bemärkelsen att barnen kunde relatera till egenskaperna och att alla egenskaper var lika värda.   

9.3.Vidareutveckling av barnboken 

Utifrån utvärderingens resultat kunde vi se att ett behov fanns av att framhäva karaktärerna 

tydligt var för sig och koppla deras egenskaper till olika typer av koncentrationssvårigheter. 

Denna aspekt tog vi i beaktande i vår produktutveckling och skrev därför ett förord i boken 

som förklarade vår tanke kring kopplingen mellan karaktärernas egenskaper och olika typer 

av koncentrationssvårigheter. Tanken med förordet är att underlätta för pedagogerna att öppna 

upp för samtal kring karaktärernas egenskaper tillsammans med barnen. Ytterligare en tanke 

är att beskriva varje karaktärs egenskap tydligt i relation till olika drag av 

koncentrationssvårigheter. En annan vidareutveckling som vi har reflekterat över är att tillföra 

en ytterligare dimension av vår barnbok som innebär att vi kan spela in våra röster och 

dramatisera karaktärernas dialoger så att en tydlig berättarröst träder fram. Denna utveckling 

av vår produkt tror vi skulle kunna ge möjligheter till att barn får ökat intresse för och 

inlevelse i handlingen, allra helst för barn med svårigheter att koncentrera sig. Genom att inta 

boken med olika sinnen kan den öppna upp för en mångfald av olika sätt att ta sig an 

handlingen.  

10.Diskussion  
Skolverket (2007) indikerar att de insatser och metoder som finns i förskolorna inte är 

tillfredsställande i enlighet med styrdokumentens krav att tillgodose varje individs behov (s. 

26). Tidiga insatser (early intervention) blir allt vanligare i förskolan och det finns en 

mångfald av olika metoder. De olika metoderna syftar till att åtgärda antigen barnet eller 

miljön. Med vår barnbok Virvla och piraterna syftar vi till att främja pedagogers inkluderande 

arbete med barn i behov av särskilt stöd där fokus i boken är att lyfta svårigheterna utifrån en 

positiv synvinkel. Palla (2011) problematiserar tidiga insatser i förskolan eftersom de syftar 
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till att förändra individer. Hon menar istället att integrering och inkludering är förutsättningar 

för att förskolan ska kunna vara en social mötesplats (s. 26-27, 87). I utvärderingen uttryckte 

pedagogerna att boken skapade förutsättningar för inkluderande förhållningssätt och att 

barnen kunde känna igen sig i karaktärernas egenskaper.  

Pedagogers olika litterära uppfattningar har effekter för hur lässtunden kommer till uttryck i 

förskolan. En uppfattning kan vara att lässtunden är en trevlig stund och skapar gemenskap. 

En annan uppfattning kan vara att högläsningen är en mångfacetterad kunskapsinhämtning 

(Kåreland, 2009, s. 76-78; Simonsson, 2004, s. 96-104). I utvärderingen uttryckte samtliga 

pedagoger att barnlitteratur är viktigt i arbetet med barn, dock refererade pedagogerna endast 

till en bok som de använt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Utifrån detta kan vi se att 

pedagogerna inte använder sig så mycket av barnlitteratur som ett verktyg men de uttrycker 

vikten av barnlitteratur i det pedagogiska arbetet. Detta kan bero på att pedagogerna inte 

tillämpat barnlitteratur som ett specialpedagogiskt redskap i arbetet med barn i 

koncentrationssvårigheter i den utsträckningen som vi efterfrågar. Det kan även bero på att 

det finns en avsaknad av barnlitteratur med samma syfte som vi har med Virvla och piraterna, 

samt att samarbetet mellan förskolor och bibliotek är litet.  

Säljö (2011) lyfter medierande artefakt, där språket är en av de mest centrala. Bilderboken 

kan ha en medierande förmåga både som ting i sig men även genom att uppbringa samtal (s. 

177-178). Bilderboken möjliggör även för barns socialisationsprocesser där barn samspelar 

kring bokens innehåll. Genom den sociala kontexten skapas mening som är situerad där barn 

gör kommunikativa tolkningar av bilderboken (Simonsson, 2004, s. 96-104). I resultatet 

framkom att barnen interagerar med boken då de visade uppmärksamhet genom att främst 

peka på bilder och detaljer på bilderna. Bilderna hade en medierande funktion då barnen 

tolkade bilderna och kommenterade vad karaktärerna gjorde. En pedagog beskrev att ”Barnen 

följer/tittar på bilderna mer än texten och lutar sig närmare för att se bilderna”. Pedagogerna 

uttryckte att boken möjliggjorde interaktion mellan pedagog och barn där 

samtalshandledningarna i boken lyftes fram som ett bra stöd för vidare reflektion och samtal. 

En pedagog uttryckte att ”Barnen ställde frågor till oss pedagoger t.ex. vad pedagogernas namn 

betyder, vad vi har för superkrafter mm.”. Utifrån detta kan vi se att bilderbokens bilder och 

samtalshandledning möjliggjorde för kommunikation och en situerad tolkning av innehållet 

av bilderboken.  

Flerstämmig läsning och samtal kan ge förutsättningar för barn att dela sina erfarenheter och 

appropriera andras erfarenheter. Genom dialogicitet i högläsningsstunden kan en mångfald av 

olika perspektiv och röster bli hörda och på så sätt påverka barnens fortsatta lärande (Brink, 

2009, s. 123; Säljö, 2011, s. 177-178). Med vår barnbok syftar vi till att ge pedagogerna 

möjligheter att skapa kommunikativa processer med hjälp av samtalshandledningarna. 

Pedagogerna kan använda handledningarna för att kunna hitta en ingång till barns lärande och 

stödja deras vidareutveckling genom att väcka deras intresse under läsningen och samtalen 

(scaffolding). I resultatet framkom att pedagogerna uppfattade att barnen kunde återberätta 

bokens innehåll och dra paralleller till egna erfarenheter. Detta kan skapa flerstämmig läsning 

och att barnen kan nå en högre nivå i sitt tänkande genom sina kamraters berättande 

(proximala utvecklingszon). 
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Det är centralt att pedagogerna hittar en naturlig växling mellan att läsa och att samtala med 

barnen i högläsningsstunden. En läsning som endast består av monolog kan leda till att 

pedagogen tappar barnens intresse för att de inte får delta (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 

310, 320). Dialogicitet är en förutsättning för barns socialisation och interaktion och är en 

grundsten i demokratibegreppet (Brink, 2009, s. 123). En pedagog uttryckte att ”Om man 

märkte att barnen blev lite rastlösa kunde man ta någon fråga för att sedan fortsätta läsa”. Utifrån 

detta resultatsvar kunde vi skönja bokens möjligheter till att fånga barns intresse och öka 

deras koncentrationsförmåga. Genom dialog och reflektion kunde barnens fokus infångas och 

situationen möjliggjorde för interaktion och delaktighet. 

Sandén (2005) lyfter lekens specialpedagogiska värde och dess effekter på 

koncentrationsförmåga (s. 75-81). En pedagog beskrev hur barnen tog sig an ett av bokens 

teman (superkrafter) och vidareutvecklade detta i sin lek. Bokens teman skapade nyfikenhet 

hos barnen och gav inspiration till fantasiberättelse och lek.  

Eftersom vi valde att beskriva olika typer av koncentrationssvårigheter kan svaren i 

utvärderingen ha påverkats av pedagogernas olika kunskaper och förståelse kring 

koncentrationssvårigheter. Den rådande synen och diskursen i samhället är att de flesta barn i 

koncentrationssvårigheter generaliseras som överaktiva och impulsiva (Kadesjö, 2008, s. 37). 

Detta kunde även visas i resultaten kring igenkänning av barn i koncentrationssvårigheter och 

förståelse för barn i behov av särskilt stöd. Svaren tyder på att pedagogernas kunskaper kring 

koncentrationssvårigheter är relaterade till den generella synen och att de relaterade 

karaktärernas egenskaper till andra svårigheter/behov. I vår barnlitteraturöversikt såg vi att 

utbudet präglades av barnböcker med utgångspunkt i den generella synen av 

koncentrationssvårigheter och det kompensatoriska perspektivet. Vi ser en problematik i detta 

då vi strävar efter ett relationellt perspektiv i utbudet av barnlitteratur. I vår barnbok har vi 

valt att utforma innehållet så att barn i koncentrationssvårigheter inkluderas naturligt i 

handlingen med subtila beskrivningar.  

Kadesjö (2008) beskriver vikten av att se till de bakomliggande parametrarna till barns 

beteenden och att pedagogerna har förståelse för barns olika behov och att de kan införliva 

detta i sitt förhållningssätt. Pedagoger kan ge stöd och lyfta barnet i behov positivt inför de 

andra barnen i gruppen (s. 178-188). Vi instämmer delvis med Kadesjös resonemang men 

anser att detta kan leda till ett utpekande och ett annorlundaskap där vi pedagoger lär barnen 

att endast tolerera barn i behov av särskilt stöd. Nordin-Hultman (2004) beskriver barns 

subjektskapande i olika miljöer där olika variationer av barns egenskaper tillåts (s. 184-194). 

Detta stämmer överens med samtalsmöjligheterna i boken där barnen får möjlighet till att 

lyfta varandras egenskaper/kompetenser. Med innehållet i boken kan en inkluderande miljö 

skapas där en mångfald av subjektiviteter kan möjliggöras. I enkätutvärderingen framkom det 

att karaktärernas egenskaper var väl framskrivna i positiv bemärkelse. En kommentar var att 

”Eftersom rollfigurerna har olika kompetenser så kan alla barn känna igen sig i någon roll och den 

påtalar ju också att alla behövs och att alla styrkor är lika viktiga”.  

De olika specialpedagogiska perspektiven är kanske tillräckliga i den pedagogiska 

verksamheten men vi tror det kan krävas en ny teoretisk position på den specialpedagogiska 
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arenan (dilemmaperspektivet). Genom att lyfta olika pedagogiska dilemman utifrån en 

mångfacetterad syn där diskussion och reflektion är det centrala kan varje dilemma leda till att 

nya dilemman uppstår. Genom detta skapar man en vidare diskussion kring de olika 

dilemman som man ställs inför som pedagog.   

11.Slutsats/reflektion 
Vi anser att det ligger i pedagogens makt att välja vart man riktar sin blick, på barnet eller 

miljön. Vi menar att pedagoger kan lyfta sin kompetens och våga prova olika pedagogiska 

insatser och metoder samt att reflektera kring dess effekter innan de tillkallar 

specialpedagogisk expertis. En specialpedagogisk metod kan vara barnlitteratur som används i 

syfte att lyfta och stärka barn i behov av särskilt stöd samt att den kan skapa förståelse för 

mångfalden i barngruppen. I och med denna metod kan fokus flyttas från enskild individ till 

en pluralism av variationer som kan berika hela barngruppen. Denna metod tar sin 

utgångspunkt i det relationella perspektivet. 

Utifrån vår barnlitteraturöversikt och analys har vi kunnat se att det finns olika typer av 

barnlitteratur som riktar sig till barn i behov av särskilt stöd. Vi kan därför dra en slutsats 

utifrån den barnlitteratur vi inventerat, att det saknas barnlitteratur som lyfter fram barn i 

koncentrationssvårigheter positivt i syfte att främja deras självkänsla och identitetsutveckling. 

Vi anser att svårigheten eller funktionsnedsättningen inte ska beskrivas som avvikande utan 

på ett naturligt sätt inkluderas i handlingen och händelseförloppet. I enkätresultatet framgick 

det att pedagogerna anser att det är viktigt med barnlitteratur men att deras erfarenheter är få 

kring användandet av barnlitteratur som stöd samt kring att göra urval i barnlitteratur. I 

utvärderingen av vår barnbok kunde vi dra slutsatsen att vi uppnått syftet med boken att stärka 

barns självkänsla och identitetsutveckling. I resultatet kunde vi utläsa att majoriteten av 

deltagarna ansåg att boken berörde vårt syfte i hög grad. Vi kunde dock avläsa i resultatet att 

vi inte riktigt nådde fram med vår tanke att skapa igenkänning hos barn i 

koncentrationssvårigheter, men boken skapade förståelse för barn i behov av särskilt stöd. 

Nya frågor som har väckts, under arbetets gång är huruvida barn i behov av särskilt stöd kan 

skildras inkluderande i barnlitteratur utan att marginaliseras i ett annorlundaskap. Vad får 

gestaltningar i barnlitteraturen av barn i behov av särskilt stöd för konsekvenser för barns 

självbild och identitet? Det kan vara fruktbart att problematisera dessa frågor utifrån ett 

dilemmaperspektiv.  
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Bilaga 5- Barnboken: Virvla och Piraterna 



31 
 

13.1.Bilaga. 1 Intervju med barnbibliotekarier 

Intervjufrågor: 

1. Vad utmärker en bra barnbok? 

2. Vilka teman eller områden tilltalar barn mest? 

3. Hur ska bra illustrationer vara? 

4. Vilka olika språkskiftningar (rimmande, lyriskt eller rappt, estetisk vackert) finns i 

barnböcker?  

5. Hur ska man tänka kring berättelsestruktur i utformningen av en barnbok? 

6. Hur lång ska en bra barnbok vara? 

7. Vilka barnböcker finns som är relaterade till barn i behov av särskilt? 

8. Vilka barnböcker finns det som gestaltar barn i behov av särskilt stöd? 

9. Finns det barnböcker som riktar sig till barn i koncentrationssvårigheter? 

  



32 
 

13.2.Bilaga 2 Intervju med barn 

Intervjufrågor kring bilderböcker 

1. Hur tycker ni att en bra barnbok ska vara? 

2. Vad är en pirat? 

3. Vad är en tjuv? 

 

Intervjufrågor kring illustrationerna till vår bok 

1. Hur tycker ni att en bra barnbok ska vara? 

2. Vilken/vilka är era favoritböcker? 

3. Hur ska bra bilder vara? 

4. Vilka färger ska djuren ha i boken? 
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13.3.Bilaga 3- brev till pedagogerna 

Hej,  

Nu har vi arbetat klart med boken och hoppas på att ni är intresserade av att pröva boken 

tillsammans med era barn. Ni kommer att få en cd-skiva med boken i olika format där ni får 

välja vad som passar er bäst. Den första är berättelsen i ”bokform” där ni kan skriva ut sidorna 

och vika ihop sidbladen till en bok. Den andra versionen är med text på en sida och bild på 

nästa sida, där ni kan skriva ut dubbelsidigt och få en bok i större format. Den tredje varianten 

är bilder och text var för sig, där ni kan använda projektor. Detta kan vara fördelaktigt för att 

fånga barnen intresse ytterligare. Prova och använd boken så mycket som är möjligt efter era 

förutsättningar. Det är viktigt att ni använder er av samtalsbubblorna i boken för att nå bokens 

syfte. Ni har en vecka på er att pröva boken, vi önskar att det fanns mer tid men vi har 

deadlines och kan tyvärr inte ge er mer tid.  

Ni kommer även att få två webbenkäter att svara på efter att ni har prövat boken. Dessa 

kommer på länk till er mail och där ni svarar direkt på enkäten. Den ena enkäten är mer 

allmän och berör innehållet i boken medan den andra enkäten är utformad efter en analys 

modell som riktar sig till hur barnboken skapar kommunikation på olika sätt. Ni får gärna titta 

igenom enkäterna och läsa frågorna innan ni prövar den och sedan gå in igen för att svara 

eftersom det kan vara svårt att svara på enkäten utan att se helheten av den. Enkäten är 

webbaserad och vi kommer inte att se vilka som har svarat på enkäterna samt att vi inte 

kommer att skriva ut era namn eller arbetsplats i vårt arbete  . Vi vill att ni svarar så ärligt som 

möjligt och kommer med konstruktiva kommentarer. Det är viktigt att ni svarar på enkäten 

senast fredag 7/11. 

Vårt syfte med boken är att främja förskollärarnas arbete med barn i särskilda behov med stöd 

av barnlitteratur. Genom att skapa en barnbok vill vi främja inkluderande förhållningssätt och 

arbetssätt hos barn och pedagoger. Barnboken kan främja arbetet att skapa förståelse och 

igenkänning hos barngruppen. Temana i boken utgår ifrån en positiv förstärkning av barns 

självkänsla och identitetsutveckling. 

Målet med barnboken är att pedagogerna ska kunna använda boken som ett verktyg för att 

främja mångfalden i barngruppen.  Vi strävar efter att stärka barnens självkänsla och identitet. 

 

Vi tackar på förhand för er hjälpsamhet och medverkan.  

Mvh/ Elina & Nathalie  
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13.4.Bilaga 4- enkät 1 

1. Hur viktig anser du att barnlitteratur är i arbetet med barnen? 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Ganska viktigt 

Mindre viktigt 

Inte viktigt 
 

2. Har du använt dig av barnlitteratur som stöd i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd? 

Ja 

Nej 
 

3. Känner du igen någon/några av följande böcker? 
"Stora boken om Bill och Bolla"  
"Jippie! jag har ADHD" 
"Men Aron" 
"Var är tårtan?" 
"Tove va-va" 

Ja 

Nej 
Om ja, vilken/vilka? Hur tillämpade du boken/böckerna?

 
 

4. Hur upplever du att "Virvla och piraterna" boken är språkligt 
anpassad till barn i äldre förskolåldrarna? 

Inte alls 0 1 2 3 4 Mycket 5 
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Kommentar 

  

 

5. ”Vårt syfte med boken är att främja förskollärarnas arbete med barn i 
särskilda behov med stöd av barnlitteratur. Genom att skapa en barnbok 
vill vi främja inkluderande förhållningssätt och arbetssätt hos barn och 
pedagoger. Barnboken kan främja arbetet att skapa förståelse och 
igenkänning hos barngruppen. Temana i boken utgår ifrån en positiv 
förstärkning av barns självkänsla och identitetsutveckling.” 
 
Hur skapar boken förutsättningar för att arbeta med inkluderande 
förhållningssätt? 

Mycket bra 

Bra 

Ganska bra 

Mindre bra 

Inte alls 
 
Kommentar 

  

 

6. Hur främjar boken att skapa förståelse för barn i behov av särskilt 
stöd? 

Mycket bra 

Bra 

Ganska bra 

Mindre bra 

Främjar ej 
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7. Hur främjar boken igenkänning hos barn i 
koncentrationssvårigheter? 

Mycket bra 

Bra 

Ganska bra 

Mindre bra 

Främjar ej 
 

8. Hur främjar boken barns självkänsla och identitetsutveckling? 

Mycket bra 

Bra 

Ganska bra 

Mindre bra 

Främjar ej 
 

9. Hur framställs karaktärernas egenskaper i positiv anda? 

Mycket bra 

Bra 

Ganska bra 

Mindre bra 

Inte alls 
 

10. Hur anser ni att bokens teman (pirater, superkrafter och karaktärer 
som djur) kan fånga barns intressen? 

Mycket bra 

Bra 

Ganska bra 

Mindre bra 

Inte alls 
 
Vad anser ni om 
samtalsbubblorna? 
 
 



37 
 

13.5.Bilaga 5- enkät 2 

1. Hur fångar boken barnens uppmärksamhet? 

 
Inte alls 0 1 2 3 4 Mycket 5 

Följer 
bilderna/texten 
med 
ögonrörelser 

      

Kroppsställning 
t.ex. lutar sig 
närmare boken 

      

Emotionell 
reaktion t.ex. 
visar känslor 
genom 
ansiktsuttryck 

      

 
Kort beskrivning 

 

 

 

 

2. Hur interagerar barnen med boken? 

 
Inte alls 0 1 2 3 4 Mycket 5 

Pekar på t.ex. 
bilder       

Benämner 
detaljer på 
bilder 

      

Benämner 
detaljer på det 
upplästa 

      

Återberättar            

 

Kort beskrivning 
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3. Hur skapar boken interaktionen mellan barn och pedagog? 

Väldigt mycket 

Mycket 

Ganska mycket 

Inte så mycket 

Lite 

Skapar ej interaktion 
 
Kort beskrivning 
 

 

  

 

4. Skapar boken möjligheter för barn att utvidga berättelsen och 
samtala kring sina egna erfarenheter? 

Inte alls 0 1 2 3 4 Mycket 5 
 
Om ja, på vilket sätt 
 

 

 

 

5. Anser du att boken skapar möjligheter för barnen att återberätta 
handlingen i boken? 

Inte alls 0 1 2 3 4 Mycket 5 
 
Ge gärna exempel på vad som återberättades 
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6. Anser du att barnen har uppmärksammat boken vid ett senare 
tillfälle? t.ex. i leken, skapande, samtal osv. 

Ja 

Nej 
 
Om ja, på vilket sätt? 
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13.6.Bilaga 6- Barnboken Virvla och Piraterna 
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Till Pedagoger: 

I den här boken kommer ni att få möta fyra karaktärer som kan relateras till olika drag av 

koncentrationssvårigheter. Karaktärer har olika koncentrationsrelaterade svårigheter som 

kommer till uttryck i deras egenskaper. Bokens huvudkaraktär heter Virvla (ormen) och hon 

kan relateras till överaktivitet/impulsivitet. Ro (Ugglan) kan kopplas till passivitet. Känsla 

(lejonet) kan härledas till impulsiv känsloyttring och Lugn (Sköldpaddan) kan förenas med att 

vara motoriskt passiv och att vara lugn. Vi väljer att lyfta dessa svårigheter som positiva 

egenskaper(superkrafter).  
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         Hej, jag heter Virvla.    

    

 

Här ska ni få träffa mina kompisar! 

 

Det här är Känsla…   Här är min kompis Lugn.                                                                         

     

 

och det här är min vän Ro. 
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