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1. Inledning 

Under hösten innan examensarbetet skulle skrivas, inleddes tankar kring vad vi ville skriva 

om. Vi var eniga om att specialpedagogik och litteratur skulle finnas med på något vis. Efter 

en inspirationsföreläsning där föreläsaren bland annat tog upp hur man som förskolepedagog 

kan arbeta med barn utsatta för trauma, föddes vår idé. Denna idé var att koppla samman 

bearbetningen av traumaupplevelser och användandet av barnlitteratur i förskolan. 

 

I vår studie kommer vi framför allt att använda begreppet förskolepedagog men även pedagog 

för att få en variation. Dessa titlar innefattar de som är verksamma i förskolan, både förskol-

lärare och barnskötare. Vårt syfte med studien är att uppmärksamma och ta reda på hur 

litteratur kan fungera som ett verktyg i förskolan, specifikt inom arbetet med traumadrabbade 

barn. Efter våra inledande efterforskningar märkte vi en avsaknad av forskning med denna 

inriktning. Det finns otroligt mycket forskning och informationskällor om litteratur, 

exempelvis Damber, Nilsson och Ohlsson (2013), Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) 

och Edwards (2017). Det finns även en hel del om trauma, till exempel Hellberg (2015; 2017) 

och Chesterson (2011), men enligt vad vi har hittat finns i princip inget om de båda 

tillsammans. Detta är något vi anser saknas och är ett glapp vi har för avsikt att fylla i 

forskningen. Vi tänker att detta är något vi själva vill arbeta med och lära oss mer om inför 

vårt kommande arbetsliv. Det är av vikt, anser vi, att kunna uppmärksamma ett barn som visar 

på tecken utav trauma för att kunna inleda en process för att ge barnen det stöd de är i behov 

av. Exempelvis genom att arbeta med litteratur. Därför menar vi att denna studie blir ett 

bidrag till forskningen och ett stöd i den praktiska verksamheten. Vi menar dock inte att det vi 

skriver eller vår slutsats är ett arbetssätt man som förskolepedagog måste använda sig utav, 

utan att vårt material kan användas som ett alternativt arbetssätt, då alla barn och situationer 

är unika.  

 

Hellberg (2017) skriver om traumaarbete i förskolan och beskriver vikten av att som 

förskolepedagog ha ett så kallat traumamedvetet förhållningssätt. Begreppet kan förklaras 

genom att förskolepedagogen ger barnet en "möjlighet att återhämta sig och kunna ge sig hän 

utforskande och lärande" (Hellberg, 2017, s. 23). Att som förskolepedagog arbeta utifrån ett 

traumamedvetet förhållningssätt tänker vi exempelvis skulle kunna handla om att läsa 

böcker som behandlar det barnet upplevt.  
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Barnkonventionen (UNICEF, 1989) samt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) visar 

på vikten av barns rätt till stöd samt skydd i svårigheter av olika slag. UNICEF (1989 §39) 

menar att det är viktigt att erbjuda en form av rehabilitering i avsikt för barnets bästa, i en 

miljö där detta är möjligt. Rosenblatt (2002, s. 162) och Dyregrov (2007) beskriver det som 

att genom litteraturen kan barnet bli uppmärksammat på karaktärers känslor och upplevelser 

och får därför lättare att sätta ord på sina egna. Att samtala om känslor och upplevda 

händelser, tänker vi, är ett sätt att bearbeta det som upplevts. Detta kan jämföras med Edwards 

(2017) och Damber (2015) som hävdar att litteratur kan användas som ett verktyg för att 

hjälpa barnen engageras känslomässigt och för att stärka deras självkänsla.  

  

Vi har valt att använda oss av Reader Response-teorin i vårt arbete. Vad denna teori innebär 

förklaras närmare i bakgrundskapitlet. I studien används i första hand begreppet barnlitteratur. 

Nationalencyklopedin beskriver begreppet som böcker speciellt utgivna för barn och unga 

(Barnlitteratur, 1990). Även begreppen böcker och litteratur förekommer med olika inne-

börder i vår studie. När vi skriver om läsning syftar vi till när en pedagog läser för ett eller 

flera barn.  



 

3 

2. Syfte 

Vårt syfte är att studera om och i så fall hur barnlitteratur är ett lämpligt verktyg i förskolans 

arbete, framför allt i stödet till traumadrabbade barn. Studiens frågeställningar besvaras 

utifrån den insamlade empirin. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur kan trauma ta sig uttryck hos barn i förskolan? 

• Hur kan användandet av barnlitteratur utnyttjas vid traumabearbetning i förskolan? 
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3. Bakgrund 

Här presenteras begreppet trauma, vad tidigare forskning säger kring barn i förskolan som 

utsatts för trauma samt litteratur i förskolan som en metod i traumabearbetningen. Bakgrunden 

baseras på syfte och frågeställningar.  

 

3.1 Begreppet trauma  

I begreppet trauma läggs barns erfarenheter av död, sjukdom, flykt, missbruk eller skilsmässa 

(Hellberg, 2017). Vad som upplevs som ett trauma är individuellt och kan utlösas av en 

mängd olika faktorer (Psykologiguiden, 2018). Denna studien utgår dock från ovan nämnda 

trauman. 

 

Supin (2016) menar att trauma kan vara en enskild eller flera händelser som påverkar 

kroppens stressystem. Hellberg (2017) redovisar liknande tankar om trauma, men visar även 

att vad som upplevs som ett trauma är individuellt och delvis beroende av yttre faktorer. 

Exempel på yttre faktorer som påverkar upplevelsen kan vara relationer till olika människor 

och trygga miljöer. Termen trauma kan delas in i underkategorierna enskilda trauman och 

komplexa trauman. Enskilda trauman är något som sker vid ett enstaka tillfälle, exempelvis 

död. Komplexa trauman beskrivs som något som upplevs i en tidig ålder och vid upprepade 

tillfällen eller en längre tid, exempelvis flykt, sjukdom och missgynnande hemförhållanden 

(Hellberg, 2017). Andersson (1995) beskriver skillnader mellan trauma och kris. "Med kris 

menar jag det tillstånd man hamnar i efter en överväldigande händelse. Trauma är en svår, 

dramatisk händelse som efterlämnar spår, och som ofta är förknippade med starka sinnes-

upplevelser." (Andersson, 1995, s. 9).  

 

3.2 Tidigare forskning kring trauma 

Fokus ligger på fem aspekter av trauma och tidigare forskning kring dessa. 

 

3.2.1 Död 

Dyregrov (2007) skriver om skillnaden mellan sorg och trauma i händelse av en närståendes 

död. Om dödsfallet är väntat, efter exempelvis en sjukdom, får barnet en annorlunda sorg än 

om döden sker plötsligt. Exempelvis genom en olycka, då det inte fått tid att bearbeta 

händelsen. Sådana dödsfall ses då som ett trauma för barnet, speciellt om barnet är närvarande 

när dödsfallet sker. Barn som utvecklar traumatiska symptom får svårare att bearbeta sin sorg 
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då de indirekt undviker att tänka på det de upplevt, enligt Dyregrov (2007). Han hävdar då att 

det är viktigt att som vuxen vara medveten om hur barn kan reagera efter ett dödsfall. 

Exempelvis kan barnet visa en ökad rädsla för ytterligare dödsfall i närheten. Hagelin och 

Edwinson Månsson (2008) menar även de att det är viktigt att som vuxen förstå hur barn 

reagerar och får utlopp för sin sorg och att barn reagerar olika. I motsats till Dyregrov (2007) 

anser Cohen och Mannarino (2011) att barn kan uppleva trauma efter egentligen vilken död 

som helst. Även efter sådana dödsfall vuxna ofta inte anser vara traumatiska, till exempel 

väntade dödsfall. Vanligt hos barn som upplevt dödsfall är att barnet i förskolan verkar 

distraherat och frånvarande. Vanligt är också att barnet undviker firande av högtider eller 

liknande som påminner om den avlidne (ibid.). 

 

3.2.2 Sjukdomar 

Med sjukdomar menas här när barnen själva, eller personer i deras omgivning drabbas av en 

allvarlig sjukdom. 

 

Chesterson (2011) resonerar kring huruvida en cancersjuk vårdnadshavare bör samtala med 

sitt barn kring sjukdomen och förbereda inför ett eventuellt dödsfall. Han menar på att det, 

trots att det är svårt, är viktigt att tala med barnet kring detta. Det är av vikt att ge barnet en 

chans att förbereda sig och ta in det som händer istället för att lämnas utanför. Chesterson 

(2011) menar att den största risken för att barn ska bli traumatiserade är om den eventuella 

bortgången kommer plötsligt och oreflekterat. Ett barn som lever med en cancersjuk 

vårdnadshavare kan många gånger, enligt Chesterson (2011), uppleva oro och ångest över att 

vårdnadshavaren ska tas ifrån det. Barnet vill inte somna på kvällen eller gå till förskolan 

eftersom det är rädd att vårdnadshavaren då ska gå bort, eller försvinna, när barnet inte har 

möjlighet att vara nära. Kashef (2017) benämner också vikten av att inte undanhålla sjuk-

domar för barn. Barnet ser troligtvis att något förändras i tillvaron runt om det och behöver 

därför delges vad som händer. Rosander (2015) beskriver närmare hur förskolan kan och bör 

förhålla sig när ett barn eller någon i dess närhet är allvarligt sjuk. Hon menar att det är viktigt 

att som förskolepedagog ha en övergripande bild av vad som hänt och vilka som ska 

informeras, när något händer. Detta görs lättast genom att ha ett möte där berörda personer 

deltar och diskuterar aktuella frågor. Exempel på berörda personer kan vara en eller båda 

vårdnadshavarna, pedagoger och specialpedagog (Rosander, 2015).   
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3.2.3 Flykt 

En flykt kan upplevas som stressande och lämna spår av svåra påfrestningar både fysiskt och 

psykiskt. Det finns barn som tvingas fly själva eller som under flykten tappar bort sina 

anhöriga (Hellberg, 2017). Under flykt finns många orosfaktorer och en överhängande risk för 

att bli utsatt för övergrepp, som vittne eller offer. Detta för med sig en ständig rädsla och 

känsla av hjälplöshet (Gustafsson & Ödquist Drackner, 2016). Barn är under sina tidiga 

levnadsår i behov av nära och trygga kontakter och skyddande personer i sin direkta närhet 

(Hellberg, 2017). Men en vuxen med oro och rädsla har svårt att ge barnet det stöd det 

behöver menar Gustafsson och Ödquist Drackner (2016). Att mista en trygg person i sin 

närhet behöver inte betyda att någon har avlidit. Exempelvis kan det röra sig om en lärare som 

har varit av stor betydelse för barnet, som inte hör till den innersta krets som deltar i flykten. 

Barnet mister då relationen till denna trygga person och tappar på så vis en del av sitt 

skyddande nät. (ibid.). De hävdar att barn konstruerar egna överlevnadsstrategier som de 

använder sig av i bearbetningen av sina upplevelser. Det är därför av vikt att så tidigt som 

möjligt få in nyanlända barn i förskolan så de kan anpassas till den miljö de har kommit till. 

Vidare menar Gustafsson och Ödquist Drackner (2016) att med hjälp av vuxna som ger 

tillåtande leenden och visar intresse för barnens utforskande kan barnen lättare komma in i 

verksamheten. En del i bemötandet av nyanlända barn och deras vårdnadshavare kan vara att 

erbjuda tillgång till sång, lek och barnlitteratur på deras modersmål. De skriver även att man 

som pedagog kan fråga barnen vad de brukar leka och prata om och vad man som vuxen 

gillade att leka som barn. Vidare beskriver författarna även vikten av att få tillgång till en tolk 

vid samtal med barn och deras vårdnadshavare. Bildstöd och modersmålspedagoger är andra 

exempel på stöd som kan hjälpa både förskolepedagoger, barn och vårdnadshavare (ibid.).  

 

3.2.4 Missbruk 

Hindberg (1999) menar att de barn som växer upp i ett hem, där endast en vårdnadshavare är 

missbrukare ändå kan ha två frånvarande vårdnadshavare, då den missbrukande ofta kräver så 

mycket hjälp. Därför måste den andra vårdnadshavaren agera vuxen även för den miss-

brukande. På så vis hamnar barnet i skymundan. Den omhändertagande vårdnadshavaren har 

då inte utrymme att visa omsorg, bekräftelse och kärlek för barnet, som då blir utstött och 

förbisedd. Även livet och vardagen kan påverkas mycket för barnet. Hindberg (1999) menar 

att ekonomin kan bli ansträngd på grund av beroendet samt att relationer med omgivningen 

kan förstöras. 
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Befinner sig barnet i en situation där båda vårdnadshavarna är missbrukare finns en stor risk 

att det är barnet som får ta ansvar för hemmet redan vid en låg ålder. Hindberg (1999) hävdar 

då att barnet ”förlorar […] en del av sin barndom” (s. 99). Även Bengtsson och Gavelin 

(2004) skriver om barns ansvar, att barn tror sig kunna bota sina vårdnadshavare genom att 

gömma och slänga alkohol. Många barn tror, enligt författarna, att om de är snälla, tysta och 

hjälper till hemma ska detta hjälpa vårdnadshavaren att bli bättre. Cohen (1997) skriver om 

hur barn till missbrukare kan komma till förskolan utan att ha ätit eller sovit. Vanliga 

reaktioner och symptom hos ett barn som växer upp med missbrukande vårdnadshavare är att 

de undviker uppmärksamhet. Andra tecken på dåliga hemförhållanden kan vara att barnen blir 

arga eller att de undviker problemet. Ytterligare något barn kan lära sig i denna situation är att 

pressa undan sina känslor för att klara vardagen (Hindberg, 1999).   

 

Bengtsson och Gavelin (2004) beskriver hur barn till missbrukare ofta inte vill berätta att 

deras vårdnadshavare är missbrukare. Vidare anser de att barn som vuxit upp i ett hem med 

missbruk tystnar och stänger inne sina känslor. Viktigt är då att som pedagog hjälpa barnen att 

få fram känslorna igen och beskriva dem. Det kan göras genom att bekräfta det barnen varit 

med om och sätta in deras upplevelser i ett sammanhang (ibid.). Vidare skriver Cohen (1997) 

om hur många missbrukande vårdnadshavare inte har sina barn i förskola och att dessa barn 

därför glöms bort eller inte upptäcks. Hon skriver om den viktiga roll personalen i förskolan 

har för de barn som lever med missbruk i hemmet. Dessa vuxna kallar Cohen (1997) för 

”stödjande vuxna” (s. 17) och menar på att barn i dem kan finna någon som lyssnar, är 

hoppingivande och tror på det barnen berättar. 

 

3.2.5 Skilsmässa och separation  

Hellberg (2016) anser det vara av vikt att ha en dialog i arbetslaget om hur ett barn, vars 

vårdnadshavare har separerat eller kommer att göra det, på bästa sätt bör bemötas. Hon menar 

att det inte är ovanligt med separationer och skilda boenden och att det i nästan varje barn-

grupp finns något barn som erfarit detta. Det finns dock inget som säger att de drabbade 

barnen kommer att reagera på samma sätt. Relevant är även att de reaktioner barnet kan få 

efter, eller i samband med, en separation fortfarande flera år efter händelsen kan göra sig 

påminda. 

 

Hellberg (2016) framför att även de skilsmässor som sker under relativt ordnade omständlig-

heter kan väcka tankar och känslor hos barnen som de inte haft innan. I en separation där tid 
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och omsorg läggs på barnet och dess funderingar, ser ofta barnet händelsen som en över-

gående kris. Separationer av en mer otrevlig karaktär tenderar att störa barnets utveckling och 

trygghet. Hellberg (2016) menar att det är av vikt för förskolepedagogen, som redan innan 

separationen haft en nära relation till barnet, att visa intresse och engagemang för barnet och 

även att ta egna initiativ till kontakt. Genom att ställa frågor med en positiv klang kan 

pedagogen signalera att en skilsmässa inte behöver vara något dåligt, utan kan leda till bra 

saker också (Hellberg, 2016). Barn kan reagera med olika beteenden på en skilsmässa, 

känslorna visas antingen utåt eller blir instängda. Som pedagog bör man ha förståelse för 

de beteenden barnet uppvisar. Det är också viktigt att inte ständigt tillrättavisa barnet när det 

agerar utanför ramen för det tillåtna, utan istället kommunicera med barnet och fråga varför 

det agerar som det gör (Hagelin & Edwinson Månsson, 2008). 

 

3.2.6 Upptäcka och anmäla  

Lumholdt (2006) menar att ett problem som förskolepedagoger har är att upptäcka och få 

information om barns hemsituation. Barn är lojala mot sina familjer, ofta på grund av hot från 

närstående. Barnen är tysta och vill inte svika sina närstående genom att berätta om hur de 

lever hemma (Lumholdt, 2006). Även Hindberg (1999) tar upp detta ämne och hävdar att 

barnen inte alltid är medvetna om att det de upplever går emot samhällsnormen och därför 

inte känner behov av att prata om eller ta upp ämnet. Vidare menar Lumholdt (2006) att det är 

viktigt att samtliga bland förskolepersonalen vet om och tänker på sin skyldighet att göra en 

orosanmälan till Socialstyrelsen om misstanke finns att ett barn far illa. Detta enligt ”14 kap. 

1 § Socialtjänstlagen” (Socialstyrelsen, 2014, s. 1). Socialstyrelsen (2014) hävdar att göra en 

orosanmälan inte innebär att man som förskolepedagog måste vara säker på att ett barn far 

illa, endast en misstanke är tillräckligt för att göra en anmälan. Om en förskolepedagog tvekar 

över om de tecken och tankar som uppstår är något som ska anmälas, menar Socialstyrelsen 

(2014) att det går att anonymt kontakta dem för att få råd om situationen.   

 

3.3  Tidigare forskning kring barnlitteratur i förskolan 

"Att förstå vad text är till för och att få insikt om att läsning är en källa till kunskap såväl om 

omvärlden som om sin egna och andras situation i världen, är avgörande för barnens framtida 

läsintresse" (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 11). Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) 

hävdar att litteratur i förskolan även gynnar personlig utveckling och relationsskapande  

tillsammans med grundläggande ämneskunskaper. Även Dominković, Eriksson och Fellenius 

(2006) reflekterar kring hur barns ämneskunskaper ökar genom att läsa. De nämner 
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utveckling i matematik, samt ökade kunskaper i grammatik. Även omvärldskunskap, till 

exempel om kulturer, människor och relationer, samt fantasiutveckling är något Dominković, 

Eriksson och Fellenius (2006) menar är resultat av mycket bokläsning. Enligt Damber, 

Nilsson och Ohlsson (2013) finns det många tillfällen i förskolan där de böcker som läses inte 

har någon direkt anledning till varför just de väljs ut. Ibland väljer barn och ibland förskole- 

pedagog vad som ska läsas och därför finns det sällan en planerad uppföljning av läsningen.  

I motsats till Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) anser Dominković, Eriksson och Fellenius 

(2006) att böcker i förskolan kan användas som ett verktyg i projektarbetet eller något annat 

specifikt i verksamheten och att förskolepedagoger ofta har ett syfte med den bok de använder 

sig av. Detta i motsats till hur vårdnadshavare använder böckerna, då författarna menar att det 

ofta är i syftet att ha en mysig stund, speciellt vid nattning. Vid användande av barnlitteratur i 

förskoleverksamheten menar Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) att barnen lär sig 

genom att urskilja och fundera kring innehållet. 

 

Även i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framkommer vikten av den skrift-

språkliga utvecklingen ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språk-

utveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skrift-

språkliga världen.” (s. 7).    

 

3.3.1  Tidigare forskning kring barnlitteratur i bearbetning av trauma  

Wiseman (2012) skriver om hur barn när någon nära avlider kan verka komma över sorgen 

relativt snabbt eftersom de återgår till sina vardagliga liv, men att det i själva verket kan vara 

så att de sörjer lång tid efteråt. Därför menar Wiseman (2012) att det är viktigt att som vuxen 

vara medveten om detta och ge barnen tid och tillfälle att reflektera kring sin sorg och minnas  

personen som avlidit, under en lång tid efter att det hänt. Vidare skriver författaren att 

användning av litteratur i traumabearbetning är en väl använd metod. Det kan styrka känslor 

och erfarenheter barnet varit med om. Det Wiseman (2012) kom fram till efter att ha 

analyserat tre exempel på barnlitteraturer inom kategorin död var att ”Barnböcker kan ge ett 

sätt att uppmärksamma och stötta barn när de upplever trauma och att de börjar förstå 

känslorna som omger deras sorg.” (vår översättning, s. 11). Lowe (2009) beskriver hur hon 

började använda sig av litteratur som ett verktyg i traumabearbetning efter terrorattacken i 

New York i september 2001. Att läsa lugnade barngruppen och författaren började därefter 

arbeta med det som en metod för barnen att uttrycka sig, läka sin sorg och stå ut med det de 
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varit med om. Lowe (2009) menar att läsning kan hjälpa barn som upplevt trauma baserat på 

död, skilsmässa, våld, sexuellt utnyttjande, försummelse samt misshandel. Hon anser barn-

litteratur vara ett sätt att få utlopp för känslor och tankar. Vuxna kan, menar författaren, inte 

själva få bort barns sorg men de kan tillhandahålla olika sätt att få utlopp för den. Att låta 

barnen hitta lösningar och svar i böckerna leder till att de även kan börja med detta inom sig 

själva (ibid.). Viktigt är dock, menar författaren, att använda sig av verklighetsbaserade 

böcker där barnen kan känna igen sig. Unga barn har ofta svårt att uttrycka sig känslomässigt 

då de inte har utvecklat sitt vokabulär (ibid.). Böcker kan då hjälpa dem att uttrycka sig. 

Sammanfattningsvis menar Lowe (2009) att även de barn som inte upplevt något slags trauma 

kan dra nytta av att ta del av litteratur som behandlar trauma eftersom det kan ge dem en 

förståelse för omvärlden och förstärka deras empati. Mankiw och Strasser (2013) menar att 

litteratur som behandlar vad författarna kallar ”känsliga ämnen” (vår översättning, s. 84) kan 

hjälpa barn att förstå sina egna erfarenheter. Vidare anser de att när ett barn varit med om 

något som beskrivs i böcker känner det sig representerat och uppmärksammat. Att läsa högt 

för barn kan ses som ett bra sätt att starta samtal och ta upp barns tankar och frågor. Viktigt är 

dock, menar författarna, att tänka på barnens ålder, utveckling och behov vid val av böcker. 

Inför ett arbete med en specifik bok bör pedagogen ha vissa aspekter i åtanke. Exempel på 

dessa kan vara om vårdnadshavare behöver kontaktas och få egen introduktion, om boken ska 

läsas för hela gruppen, delar av gruppen eller individuellt samt hur barnen eventuellt kan 

påverkas (ibid.). 

 

3.3.2 Biblioterapi 

Enligt Frid (2016) är biblioterapi en metod som visar på koppling mellan läsning och vår 

personliga hälsa. Biblioterapi sätter skönlitterära böcker i fokus och utgår från frågan "kan 

berättelser öppna en människa?" (Frid, 2016, s. 85). Biblioterapi är inget nytt begrepp men är 

relativt nytt utanför bibliotekens väggar. Det centrala för denna form av terapi är känslor och 

att, med hjälp av skönlitterära böcker, gå på djupet av de erfarenheter som orsakar oro enligt 

Frid (2016). Hon hävdar att genom att bearbeta händelser i livet, med hjälp av läsning och 

berättande, kan händelser ses ur andra perspektiv och förändras till det bättre. Skönlitteraturen 

inte bara speglar oss, den är även med i vårt jagskapande, den ger oss möjlighet att se nya platser 

och miljöer utan att fysiskt vara där. Den kan även ge oss samtals- och diskussionsunderlag i 

terapeutiskt och utvecklande syfte (Frid, 2016). Lowe (2009) skriver om biblioterapi och menar 

att barn genom att relatera till olika karaktärer och deras känslor och problem lättare kan hantera 

sina egna. Genom att se hur andra, även om det är påhittade karaktärer, går igenom något 
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liknande kan barnet hjälpas se att de inte är ensamma. Mankiw och Strasser (2013) anser att 

med hjälp av biblioterapi kan barn hitta en mening med händelser de varit med om och på det 

sättet hantera och bearbeta dem.  

 

3.3.3 Reader Response-teorin  

Enligt Atkinson och Mitchell (2010) tar teorin upp hur olika läsare ger böcker olika mening 

baserat på sina erfarenheter och bakgrund. Därför kan barn som upplevt olika sorters trauman 

ta till sig de böcker som de tar del av på sina egna sätt, baserat på vad de upplevt. Teorin 

omnämns kort här men kommer framför allt användas i diskussionskapitlet. 

 

Atkinson och Mitchell (2010) betonar vikten av samspel mellan texten och läsaren. Tyngden 

ligger på att meningsfullheten i en bok eller text inte beror på hur författaren skriver den. Det 

handlar istället om hur läsaren, mottagaren, tar emot och tolkar texten utifrån fysiska, 

personliga och kulturella aspekter (Brooks & Browne, 2012). Läsning framkallar en estetisk 

respons eftersom läsaren tolkar och lever sig in i texten utifrån sina egna erfarenheter, enligt 

Atkinson och Mitchell (2010). Sammanfattningsvis menar de att läsarens tolkning 

tillsammans med texten bildar en individuell sanning som ser olika ut beroende på läsarens 

tidigare erfarenheter. Teorin synliggör läsares olika sätt att närma sig text som något 

oundvikligt och informationsrikt (Atkinson & Mitchell, 2010; Tenngart, 2011). Rosenblatt  

(2002) skriver att litteratur kan hjälpa en läsare att få distans till, och se sina problem i ett nytt 

ljus om han eller hon läser om andra, verkliga eller fiktiva människor, som genomgått samma 

sak. Det kan ses som en slags igenkänningsfaktor. Detta menar författaren visar hur litteratur 

påverkar människor. Att läsa kan också, enligt Rosenblatt (2002), göra att läsaren tar in 

karaktärers känsloliv och på det sättet görs medveten om sina egna känslor och sin under-

liggande ängslan och läsaren kan därifrån arbeta med dessa. 

  



 

12 

4. Metod 

I följande kapitel beskrivs metoden som använts för att samla in det empiriska materialet och 

använda enkätfrågor, vilka finns att läsa i bilaga 3. Vidare beskrivs de etiska aspekterna, hur 

insamlingen genomfördes, urvalet, reliabiliteten och validiteten samt hur den insamlade datan 

bearbetades och analyserades. 

4.1 Val av metod  

Metoden som valdes var webbaserad enkät (Trost & Hultåker, 2016; webbenkater.com). 

Wenemark (2017) beskriver fördelen med webbenkäter och menar på att det går enkelt och 

snabbt att genomföra en enkät. Detta både för den som svarar, som endast behöver klicka på 

en länk för att ta sig till enkäten, men också för den som skickar ut enkäten då svaren samlas 

på ett och samma ställe. Metoden enkät kopplas ofta samman med kvantitativa studier 

(Wenemark, 2017). Då öppna frågor, där deltagarna fick svara i fritext, valdes i denna enkät 

blev studien kvalitativ. Även detta är något Wenemark (2017) nämner då hon menar att "Mer 

omfattande öppna frågor i en enkät kan ge kvalitativ information" (s.55). Kvalitativ forskning 

innebär att forska ”om särskilda kvaliteter och egenskaper hos det som man studerar” 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2014, s. 193). 

4.2 Etiska aspekter  

Ämnet som valdes var i sig en etisk fråga. Att tala om barn som på ett eller annat sätt far illa 

är något som är sekretessbelagt. Pedagoger har tystnadsplikt och får inte sprida information 

(Skolverket, 2013; Skollagen, SFS 2010:800). Därför var de etiska aspekterna i denna studie 

viktiga. 

 

Wenemark (2017) skriver om "känsliga frågor" (s. 68) och menar att det finns frågor som kan 

anses känsliga, men att det inte behöver betyda att de inte bör ställas. Dock menar författaren 

att om de frågor som ställs kan uppfattas som just känsliga är det viktigt att de som förväntas 

delta uppfattar studien som relevant och därför anser det vara av värde att svara på dem. Även 

Ejlertsson (2014) skriver om känsliga frågor och menar att om anonymiteten är en garanti för 

de deltagande kan fler tänka sig delta. Författaren menar att enkäter kan göras i sammanhang 

eller på sätt där anonymitet är mer eller mindre självklar. Exempelvis är anonymiteten större i 

en gruppenkät där ingen form av individuell identifikation framgår, exempelvis i en besökar-

enkät eller pappersenkät (Ejlertsson, 2014). Detta anser även Wenemark (2017) och skriver 
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att det i en anonym studie är viktigt att det inte på något sätt går att identifiera de som 

svarar. Författaren hävdar att ett stort urval behövs för att garantera anonymitet. 

4.3 Urval och genomförande 

Enkäten spreds via ett gruppinlägg till en stängd förskolegrupp på Facebook och via mail till 

utvalda förskolechefer. Valet av grupp på Facebook gjordes baserat på målgruppen som det 

önskades svar ifrån, nämligen förskolepedagoger, både förskollärare och barnskötare. Detta i 

enlighet med studiens syfte och frågeställningar. I ett försök att inringa den målgrupp som 

eftersöktes kontaktades tre förskolegrupper på Facebook angående deras godkännande av 

gruppmedlemmar. Två var mer öppna grupper, de som ville bli medlemmar fick oftast bli det. 

Därför kunde de inte garantera att de som tog del av enkäten faktiskt tillhörde målgruppen. 

Den tredje gruppen menade dock att endast förskolepedagoger och studenter godkändes som 

medlemmar. Därför föll valet på denna grupp.  

 

De sju enkätfrågorna (se bilaga 3) formulerades och ställdes utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Med bakgrund i den litteratur som lästs om att använda enkät som metod 

(Ejlertsson, 2014; Wenemark, 2017) fanns en förförståelse för vad som bör finnas i åtanke vid 

frågekonstruktionen. Från dessa togs tankar kring etik, vad webbaserade enkäter har för 

upplägg, hur frågor ska konstrueras med tanke på tidsaspekter och att ge möjlighet till öppna 

svar. Frågorna konstruerades dels ifrån tidigare forskning och utifrån Reader Response-teorin. 

I en första fas granskades de av vår handledare, därefter genomgicks en viss redigering. Till 

sist skapades en webbenkät som lades ut i den valda gruppen på Facebook. Där fanns en kort 

beskrivning av tanken med studien, definitionen av begreppet trauma samt vilken målgrupp 

som eftersöktes som deltagare i enkäten (se bilaga 1). Deltagarna ombads därefter att delta i 

enkäten. Denna hade redan öppnats i olika webbläsare med hjälp av mobiltelefoner och 

datorer för att undersöka om enkäten fungerade oavsett hur eller var den öppnades. För att 

ytterligare sålla ut icke berörda deltagare konstruerades en öppningsfråga där deltagarna fick 

kryssa i om de varit eller är pedagoger i förskolan. 

 

Efter fyra dagar hade enkäten 31 deltagare. Av dessa hade endast tio slutfört enkäten. Trost 

och Hultåker (2016) skriver om bortfall i webbenkäter. De menar att om enkäten är utformad 

som så att samtliga frågor måste besvaras, vilken denna var, finns risken att deltagare känner 

sig tvingade att svara på frågor de egentligen inte vill besvara och därför avbryter. När datan 

var insamlad sparades samtliga svar som en pdf-fil på en personlig dator. En kopia av denna 
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sparades på internet som backup och ytterligare en skrevs ut som en fysisk kopia. När analys-

arbetet skulle inledas insågs att den data som samlats in var tunn, och därför bedömdes 

reliabiliteten som låg. Därför valdes, i samråd med handledare, att kontakta förskolechefer 

från de kommuner vi tidigare varit verksamma i. Ett mail skrevs till alla de förskolechefer (se 

bilaga 2) som fanns med på de aktuella kommunernas hemsidor. Totalt skickades mail till 23 

förskolechefer. I mailet ombads förskolecheferna att vidarebefordra meddelandet till de 

förskolepedagoger som arbetar inom deras enheter. Det fanns en risk här att förskolecheferna 

själva svarade på enkäten men eftersom de själva är involverade i förskolans verksamhet 

kunde även deras eventuella svar tillföra något till studien. Fem dagar efter att mailen skickats 

ut hade enkäten ytterligare 18 svar, varav åtta var slutförda. Dessa åtta analyserades, vilket 

medförde att totalt 18 enkätsvar analyserades. Av samtliga 54 enkätsvar som samlades in var 

det endast 18 som var fullständigt ifyllda. Därav togs 34 ofullständiga enkätsvar bort. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att när svaren i en kvalitativ studie börjar 

likna varandra och inget nytt tillförs har studien uppnått mättnad. Att samla in fler svar hade 

med stor sannolikhet givit fler tankar och idéer till denna studie. Det innebär att studien vid 

avbrytandet av datainsamlingen inte nått mättnad. Det var istället tidsbrist som ledde till 

avbrytandet. Valet att avbryta studien trots att mättnad inte uppnåtts gjordes medvetet och 

ledde till mer tid att analysera den insamlade empirin.  

 

4.4 Reliabilitet och validitet  

God reliabilitet innebär att en studie ska kunna få likvärdiga resultat för olika forskare, 

förutsatt att de använder samma metod och har lika förutsättningar (Bell, 2006). En studies 

validitet avgörs efter huruvida resultatet kan svara på de frågeställningar som ställts (Bryman, 

2011). I detta stycke har begreppen endast kort beskrivits. De kommer vidare diskuteras i 

metoddiskussionen under egen rubrik. 

 

4.5 Databearbetning och analysmetod  

För att bearbeta och analysera den insamlade datan genomfördes en tematisk analys. Braun 

och Clarke (2006) förklarar att "Tematisk analys är en metod för identifiering, analysering, 

och synliggörande av mönster (teman) inom data" (vår översättning, s. 6). Första steget för att 

få fram temana var att kopiera in enkätsvaren i ett dokument och där läsa de svar som 

insamlats. Därefter markerades ord som för frågeställningarna ansågs viktiga. Utifrån dessa 
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ord kodades datan i olika färger, baserat på vilka svar som kopplades samman. Till sist sattes 

de färgkodade orden samman i spalter, dessa blev subteman och en övergripande rubrik som 

utgjorde temat skapades. Att skapa teman efter att ha insamlat och läst datan kallas enligt 

Bryman (2011, s. 244) för ”post-coding”. De slutgiltiga temana blev: samtal i förskolan, 

förskolepedagogernas erfarenheter kring hur trauma kan ta sig uttryck, hur litteratur kan 

användas vid traumabearbetning samt hur man som förskolepedagog kan ge stöd till ett 

traumadrabbat barn.  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel beskrivs de resultat som framkommit efter att enkätsvaren analyserats utifrån 

tematisk analys, som beskrivit i Bryman (2011), Braun och Clarke (2006) samt Ely (1993). 

De olika temana tilldelades olika färger (se tabell 1). Flera deltagares svar kunde kopplas 

samman och bilda ett subtema. Respektive tema kopplas samman med frågeställningarna. 

Frågeställningarna är hur kan trauma ta sig uttryck hos barn i förskolan? samt hur kan 

användandet av barnlitteratur utnyttjas vid traumabearbetning i förskolan? De citat som 

används i texten har tilldelats fiktiva identiteter. Det går ej att säga om det är en man eller 

kvinna som har lämnat svar. Dessa referenser behandlas som personlig kommunikation och 

återfinns därför inte i referenslistan. 

 

Tabell 1. Sammanställning av tematisk analys av enkätundersökningen. De framställda temana har sin 

grund i syftet, frågeställningarna och de svar som kommit in från datainsamlingen. Temana har i 

tabellen fått förkortade titlar som beskriver vad de innehåller. Subtemana i respektive tema har tagits 

fram baserat på enkätsvaren och lagts samman i grupper efter vilket ämne de behandlar (Bryman, 

2011; Ely, 1993). Nedan följer en utförligare resultatbeskrivning av samtliga subteman. 

                                                

Samtal i förskolan Hur trauma kan ta sig 

uttryck  

Litteratur och 

traumabearbetning  

Pedagogers arbetssätt  

 Diskussioner och 

tankar i barngruppen 

 Situationer som triggar 

utsatta barn 

Barnlitteratur för att 

hjälpa barnet hantera 

och bearbeta  

Planera verksamheten 

utifrån en specifik 

händelse och möta ett 

behov  

Barnlitteratur som 

samtalsgrund  

Att prata om det som 

hänt 

  

Barns ökade förståelse 

för andra 

Samtal och kontakt med 

barnets omgivning 

 
Närhetskrävande eller 

undvikande   

Barnlitteratur som 

bearbetningsstöd i 

förskolan 

Handlingsplaner och 

dokumentation   

 Tystlåtenhet och 

aggressivitet 

 
Vikten av närvarande, 

lyssnande och trygga 

pedagoger 
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5.1 Samtal i förskolan 

Här besvaras frågeställning två. 

 

5.1.1 Diskussioner och tankar i barngruppen 

Flertalet medverkande pedagoger beskriver hur läsande leder till diskussioner hos barnen. De 

lägger vikt vid att samtala om böckers innehåll och hur en text kan väcka känslor och minnen 

kring händelser barnen varit med om. En pedagog ger exempel på hur dennes barngrupp läst 

böcker kring flykt. Detta skapade då en diskussion där barnen, enligt pedagogen visade stor 

empati och frågor kring varför människor behandlas olika. Något pedagogerna också vill peka 

på är diskussionen av diverse familjekonstellationer. Med hjälp av böcker går det beskriva hur 

olika familjer ser ut utan att någon specifik familj hamnar i fokus. En annan pedagog menar 

att denne ofta läser flera böcker under vilan och ”när tillfälle ges diskuteras ämnena i 

böckerna.” (L. Hansson, 2018).  

 

5.1.2. Barnlitteratur som samtalsgrund 

En pedagog menar att böcker kan fungera som en grund för att starta samtal tillsammans med 

barn. Ett ämne som, enligt denna pedagog kan diskuteras med utgångspunkt i böcker är värde-

grunden. En annan pedagog menar att alla ämnen är värda att samtala kring, och att en grund 

för detta kan vara böcker. Vidare menar flera pedagoger att samtal kring böcker kan utgå från 

frågor. Exempel de ger är "När blir du rädd?" (B. Johansson, 2018) och "Vad hände? Varför 

blev det så? Hur tror du han/hon kände då?" (G. Ivarsson, 2018).   

 

5.2 Förskolepedagogernas erfarenheter kring hur trauma kan ta sig uttryck 

Här besvaras frågeställning ett. 

 

5.2.1. Situationer som triggar utsatta barn 

Ett tecken på trauma enligt förskolepedagogerna kan vara reaktioner på händelser som 

påminner om barnens tidigare upplevelser. En specifik händelse som beskrivits handlar om ett 

barn som kommit till Sverige via båt. Under denna resa hade barnet och dess familj sett 

människor dö. Under en utflykt med förskolan gick gruppen till havet. Pedagogerna som var 

närvarande vid tillfället var inte informerade om flykten och förstod inte heller barnets 

kraftiga reaktion.   
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5.2.2. Att prata om det som hänt 

Vanligt är, enligt förskolepedagogernas svar, att barn vill berätta och prata om det de varit 

med om. En pedagog berättar om ett barn som en tidig morgon när de två var ensamma på 

förskolan ritade och berättade kring det som upplevts. Pedagogen beskriver det som att 

"barnet hade ett stort behov av att beskriva händelsen" (A. Lindholm, 2018). En annan 

pedagog menar att barn, enligt dennes erfarenhet vill prata om och kring den eller de som 

varit delaktiga i det som hänt. 

 

5.2.3. Närhetskrävande eller undvikande 

En följd av traumatiska upplevelser kan vara att barnet antingen upplever närheten som 

jobbig eller att det får ett förstärkt behov av den. De deltagande har sett flera bieffekter av 

trauma. Dessa kan vara att barnet drar sig undan från kompisar och inte vill prata om sina 

känslor eller den situation det befinner sig i. Med andra ord blir barnet introvert. En motsatt 

bieffekt kan vara att barnet istället blir extrovert och känner ett behov av att prata om sin 

situation (V. Karlsson, 2018). Barnet upplevs ha ett stort behov av närhet och söker kontakt 

många och långa stunder. 

 

5.2.4. Tystlåtenhet och aggressivitet  

En del barn blir, menar flera pedagoger, tysta och arga. De kan visa upp ett aggressivt 

beteende eller tystna och sluta sig inom sig själva. Två pedagoger beskriver det som att  

barnen kan uppfattas som stressade och ofta sorgsna eller ledsna. 

 

5.3 Hur barnlitteratur kan användas vid traumabearbetning 

Här besvaras frågeställning två 

 

5.3.1 Barnlitteratur för att hjälpa barnet hantera och bearbeta 

Många av de deltagande pedagogerna menar att barnlitteratur i förskolan kan hjälpa barn att 

hantera och bearbeta sina upplevda trauman. En pedagog beskriver hur ett barn med en död 

vårdnadshavare fått hjälp att bearbeta och hantera sina känslor genom att arbeta med böcker 

inom detta ämne. (För lista över barnlitteratur om döden och andra traumatiska händelser se 

bilaga 4). Många pedagoger svarade att en anledning till att läsa om trauma främst är för att 

barnen ska få "känna igen sig" (A. Lindholm, 2018). En annan pedagog menade att barnen 

"lättare få[r] ord på sin upplevelse” (B. Wetterholm, 2018). Flera av pedagogerna skriver att 
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det kan vara lättare för barnen att hantera och prata kring en händelse om samtalet inte utgår 

från dem själva utan från en karaktär i en bok. 

 

5.3.2. Barns ökade förståelse för andra 

Många av de deltagande förskolepedagogerna betonar barnlitteraturens betydelse för barnens 

empatiförmåga och omvärldsförståelse. För insikten att alla människor i världen inte har 

samma historia eller lever likadant krävs kunskap om hur andra människor har det. Genom att 

läsa barnlitteratur som behandlar hur andra människor kan leva får åhörarna möjlighet att 

utveckla den egna värdegrunden. En förskolepedagog anser att läsningen om död, sjukdom 

eller förändringar i hemmet kan förbereda barnen för den dagen de eventuellt kommer i 

kontakt med någon form av trauma. En enkätdeltagande menar att böcker om trauman kan ge 

barnen stöd i sin bearbetning. Böckerna kan även väcka nya frågor, funderingar och känslor 

hos barnen. Det är av vikt att som pedagog vara någorlunda beredd på att svara på frågor men 

även ge barnen tid att formulera sina egna frågor och diskutera med varandra, enligt en av 

pedagogerna. 

 

5.3.3. Barnlitteratur som bearbetningsstöd i förskolan 

Flertalet pedagoger menade att barnlitteratur kan användas för att bekräfta det barnen varit 

med om och att de inte är ensamma, det är fler som varit med om samma sak. En pedagog 

menar att böcker inom ämnet kan hjälpa barn att känna igen det de varit med om. En annan 

skriver att det genom att samtala om böcker som handlar om något slags trauma går att "få fatt 

i barnets tankar och känslor" (B. Wetterholm, 2018). Att genom litteraturen få tillgång till 

känslor, både nya och gamla, kan också ge barnet ett stort stöd i sin bearbetningsprocess. 

Detta kan, menar pedagogen, hjälpa de "barn som kanske inte vill prata om sig själv" 

(B. Wetterholm, 2018). Om barnet har varit med om något traumatiskt tidigare i livet kan 

barnlitteraturen hjälpa det hantera detta genom associationer. Barnet kan även genom läsning 

få stöd om något potentiellt skulle inträffa i framtiden. En pedagog beskriver att de arbetade 

mycket kring en bok som heter När mormor fick cancer: en bok om livet (Paananen & 

Widmark, 2015) när ett barn på avdelningen hade två närstående som insjuknade i cancer.  

 

5.4 Hur man som förskolepedagog kan ge stöd till ett traumadrabbat barn 

Här besvaras frågeställning ett och två. 
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5.4.1. Planera verksamheten utifrån en specifik händelse och möta ett behov  

En pedagog beskriver att denne ibland planerar den pedagogiska verksamheten utifrån en viss 

situation. I likhet med denna förklarar en annan pedagog hur denne lägger upp samlingen 

beroende på om något hänt som behöver samtalas eller arbetas kring. En tredje pedagog 

beskriver vikten av att i hela verksamheten möta alla barns behov, oavsett hur deras beteende 

ser ut eller vad som kan ligga bakom behoven och beteendet. En annan av de deltagande 

pedagogerna menar att det är viktigt att i arbetslaget diskutera tillsammans över val av ämnen 

att arbeta med i den specifika barngruppen. En annan är inne på samma spår och menar att 

läsa böcker om ämnen såsom död, flykt och sjukdom inte passar alla barngrupper.   

  

5.4.2. Samtal och kontakt med barnets omgivning 

Något som enkätdeltagarna har tryckt på är vikten av ett kontaktnät kring det drabbade barnet. 

Det är även viktigt att som pedagog inte bära på betungande saker själv som berör ett barn i 

gruppen. Samtala med kollegor och förskolechef för att ge dem insikt i situationen, kanske 

koppla in specialpedagog vid behov. Socialtjänsten går också att samtala med om det finns 

oro kring ett barn. En pedagog kan då få agera representant från förskolan och får beskriva 

hur barnet upplevs i verksamheten. Förskolepedagogerna har även betonat vikten av kontakt 

med barnets vårdnadshavare och att hålla en dialog med dessa. Vårdnadshavarna vet hur 

barnet har det och agerar hemma samt vet även oftast vad barnets beteende kan bottna i. Har 

man som pedagog en öppen dialog med vårdnadshavarna kan även de uppleva pedagogen 

som en trygg person att samtala med om jobbiga saker som relaterar till barnet och dess 

hemmiljö. 

 

5.4.3. Handlingsplaner och dokumentation 

Flera pedagoger beskriver att de vid behov kan skriva en handlingsplan eller göra oros-

anmälningar. Detta beror på situationen och vad som skett. En annan pedagog menar att det är 

bra att vid ett samtal med ett barn skriva ned och dokumentera vad som tagits upp. 

 

5.4.4. Vikten av närvarande, lyssnande och trygga pedagoger 

Flera pedagoger skriver om att det känns viktigt att finnas nära till hands och ge barnet 

trygghet. Att kunna erbjuda trygghet innebär bland annat att lyssna på barnet samt att fråga 

barnet om det finns någon att prata med hemma. Att försöka besvara frågor så gott det går och 

bemöta barnet samt se till dess individuella behov är också viktigt enligt en förskolepedagog. 

Vad behöver det här barnet i den här situationen? Förskolepedagoger skriver att de har använt 
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sig utav barnlitteratur och sagor vid tillfällen där de ger stöd till traumadrabbade barn. De har 

läst för det enskilda barnet men även för barngruppen i stort och menar att övriga barn också 

behöver  ha en form av medvetenhet om situationen. Detta för att andra barn ska få en 

förståelse för varför det utsatta barnet är ledset eller kan säga vissa saker. Att läsa en bok om 

ett trauma och sedan använda sig utav en sagoväska för att hantera innehållet kan också ge 

barnet stöd. Det är även av vikt att ge barnet möjlighet till egna lugna stunder tillsammans 

med en pedagog, som ger barnet trygghet (M. Granberg, 2018). En pedagog trycker på vikten 

av förståelsen i att förskolan kan vara det enda stället barnet känner sig tryggt på. 
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6 Diskussion 

Här kommer vi att diskutera och sammanfatta studiens syfte och resultat, koppla samman 

bakgrund, vald teori och resultat och föra en metoddiskussion. Deltagarna hade många tankar 

om hur läsning och traumabearbetning skulle kunna föras samman. Vilket visar på att syftet 

att ta reda på hur och om det går att använda litteratur som ett verktyg i traumabearbetning är 

uppnått. 

 

6.1 Sammanfattning av syfte och resultat 

Studien syftade till att genom en enkätundersökning få fram hur förskolepedagoger tänker 

kring att använda litteratur i förskolan. Detta som ett specifikt verktyg i arbetet med barn som 

upplevt något slags trauma. Vi ville även utveckla våra kunskaper kring vad trauma är och 

hur det kan se ut. Det slutliga resultatet bestod av 18 förskolepedagogers tankar kring dessa 

ämnen. En tanke vi hade från studiens start var att många aktiva förskolepedagoger ser barn-

litteraturen som ett verktyg i förskolan vilket vi genom analys av enkäten fick bekräftat. 

Många pedagoger hade även tankar om hur barnlitteraturen kan användas för att ge stöd till 

traumadrabbade barn i verksamheten. Dessa tankar hade även vi i början av vår studie men vi 

saknade erfarenheter kring dem. Genom denna studie har våra tankar fått fastare form och 

bekräftats. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Här kopplar vi samman bakgrund och resultat, indelat i de två frågeställningar vi utgått från i 

vår studie.   

 

6.2.1. Hur kan trauma ta sig uttryck hos barn i förskolan?  

En pedagog har erfarenhet av hur barn reagerar på en händelse som påminner om den 

traumatiska händelse de varit med om. Detta kan kopplas samman med Cohen och Mannarino 

(2011) som skriver att barn inte vill göra sådant som påminner dem om något de upplevt som 

jobbigt, till exempel att fira högtider. Att undvika dessa situationer kan höra samman med vad 

Dyregrov (2007) skriver. Han menar att barn som upplevt ett trauma inte kan bearbeta sina 

upplevelser, då kroppen indirekt stoppar dessa känslor.  

 

Chesterson (2011) skriver att barn med allvarligt sjuka vårdnadshavare lever med en ständig 

oro över att vårdnadshavaren ska försvinna och därför inte vill skiljas från dem. Denna oro 
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kan leda till att barnet får sömnsvårigheter. Dyregrov (2007) vill i sin tur visa på vikten av att 

som vuxen ha förståelse för barnets situation och reaktion. Detta kopplar vi samman med en 

enkätdeltagare som menar att ett tecken på att barn varit med om något traumatiskt är att 

barnet visar ett konstant behov av närhet genom att sitta i knät eller precis bredvid. Pedagogen 

menar troligtvis här att barnet vill ha denna kontakt med en pedagog på förskolan, medan 

forskningen skriver om vårdnadshavare och hemsituationen. Vi menar dock att det viktiga är 

barnets behov av en vuxen för tröst och trygghet, inte specifikt vilken vuxen. Därigenom vill 

vi visa på vikten av att ha förståelse för barnets behov av närhet. 

  

En del barn har ett behov av att kommunicera det de upplevt enligt förskolepedagogernas 

egna erfarenheter. Det är något Chesterson (2011) förespråkar då han skriver att vad barnen 

upplever som traumatiskt kan ha sin grund i hur lång tid de får på sig att bearbeta och 

reflektera kring det de upplevt. Förskolepedagogen ger ett exempel på hur barnet kan berätta 

och reflektera om sina händelser genom att rita, beskriva och prata om delaktiga människor. 

Detta menar vi då, efter vad Chesterson (2011) skriver, är ett bra sätt att ta sig igenom och 

bearbeta sina traumatiska upplevelser. I motsats till de barn som behöver kommunicera sina 

upplevelser finns det de barn som inte vill prata och håller upplevelserna för sig själva. 

Barnen kan, enligt enkätundersökningen, dra sig undan och undvika närhet. Det styrks av 

Hindberg (1999) som skriver om barn som undviker uppmärksamhet och inte vill synas. 

Även Bengtsson och Gavelin (2004) menar att barn som lever med problematiska hem-

förhållanden ofta tystnar och stänger inne sina känslor.   

  

Något vi uppmärksammat i vår enkätundersökning är förskolepedagogens roll i trauma-

bearbetningen. Enkätdeltagarna visar vikten av att ha ett kontaktnät bestående av kollegor, 

förskolechef, specialpedagoger och vårdnadshavare. Vårdnadshavaren, menar en enkät-

deltagare är väldigt viktig då denna troligtvis vet hur barnet mår hemma samt vad barnets 

beteende bottnar i. Att ha en god relation till vårdnadshavare, menar samma pedagog, kan 

leda till att även de känner en trygghet hos pedagogerna på förskolan. Våra funderingar 

kretsar kring vårdnadshavaren roll i barnets liv. Det finns fall när vårdnadshavaren är 

ansvarig och bär skuld till det trauma barnet bär på, exempelvis missbrukande vårdnads-

havare. Vi funderar på om det då läggs lika stor vikt vid att hålla en nära kontakt och dialog 

med vårdnadshavare om detta är fallet.   
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6.2.2. Hur kan användandet av barnlitteratur utnyttjas vid traumabearbetning i 

förskolan? 

Att använda litteratur för att bearbeta trauma är enligt Wiseman (2012) en metod som  

använts mycket. Hon menar att det kan förstärka barnets känslor och erfarenheter. I syfte att 

hjälpa traumatiserade barn att känna igen sig i händelser och sätta ord på upplevelser ger 

läsningen ett stöd, enligt flera av pedagogerna. Även det Frid (2016) skriver om biblioterapi 

går att koppla samman med det Wiseman (2012) hävdar. Frid (2016) menar att genom biblio-

terapi kan läsaren gå till djupet av sina erfarenheter och därigenom se händelserna ur ett annat 

perspektiv. Vidare menar både Wiseman (2012) och studiens enkätdeltagare att barnböcker 

kan uppmärksamma och stötta barn som upplevt trauma. Barnlitteraturen kan även hjälpa dem 

förstå de känslor de bär på och inleda en form av bearbetning. Att få ett lugn omkring sig 

bidrar också till att kunna bearbeta traumatiska upplevelser. Lowe (2009) arbetar som lärare 

och har själv provat på metoden att läsa för en barngrupp för att lugna dem. Några av 

förskolepedagogerna skriver att de läser vid vilan för att skapa en lugn stund. Lowe (2009) 

blev en erfarenhet rikare, när hon förstod att den litteratur hon läste för gruppen hjälpte barnen 

i sin läkeprocess. Barnen kunde med hjälp av litteraturen uttrycka sig och göra det de varit 

med om mer hanterbart. För att få utlopp för sina känslor är läsning en bra metod (ibid.). Vi 

tolkar det som att en förskolepedagog även skriver om detta då denna anser att barnen lättare 

kan få utlopp för sina känslor och prata om sina upplevelser genom att utgå från böcker och 

karaktärer. Även om vikten av att barn genom att lösa problem och uppleva händelser i 

böcker kan lära sig att tillämpa detta på sig själva (ibid.). I likhet med det menar en pedagog i 

enkäten att böcker kan hjälpa barnet upptäcka och känna igen det de varit med om. En annan 

pedagog anser att samtal och diskussioner kring händelser barnen upplevt kan leda till att 

barnen upptäcker sina egna känslor och tankar. Vidare menar en enkätdeltagare att läsning 

kan väcka känslor, tankar och funderingar hos barnen, som de inte tidigare visste att de hade. 

Detta är något även Lowe (2009) diskuterar då hon menar att unga barn ofta har svårt att 

uttrycka sig och att böcker därför kan hjälpa dem att få fram tankar och känslor.  

 

En enkätdeltagare nämner att även om man som pedagog inte är medveten om att någon i 

barngruppen upplevt något traumatiskt kan det finnas fördelar med att läsa barnlitteratur som 

behandlar ämnet. Denna menar att även om barnen inte redan har erfarenheter kring död, 

sjukdom eller andra förändringar i hemmet, kommer de komma i kontakt med detta någon 

gång i livet. Lowe (2009) skriver också om att det kan vara viktigt att i barngruppen läsa 
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texter om traumaämnen. Denna menar att ämnena kan bidra med en förståelse för omvärlden 

och medkänsla för sina medmänniskor.  

 

En pedagog hävdar att en del barn inte vill prata om sig själva och att det då kan underlätta 

att samtala kring en karaktär i en bok som upplevt liknande situationer. Detta kan kopplas 

samman med vad Lowe (2009) skriver om biblioterapi. Hon menar där att barn kan hjälpas av 

att se att karaktärer i böcker är med om samma händelse som de själva. Barnen kan 

därigenom se att de inte är ensamma om att gå igenom det de upplever. 

 

6.2.3 Reader Response-teorin i förhållande till resultatet 

Den teori vi valt att utgå från i studien är Reader Response-teorin. Denna går det att läsa om i 

avsnitt 3.5. Vi menar att en del svar i enkäten går att koppla samman med det Rosenblatt 

(2002) skriver om i teorin. Bland annat skriver Rosenblatt (2002) om betydelsen att läsa om 

karaktärer som går igenom samma sak som läsaren själv gjort. Hon menar att detta kan bli en 

igenkänningsfaktor som låter barnen associera till sitt eget liv. Detta kan jämföras med flera 

pedagogers bidrag i enkäten. De skriver att läsning om relevanta ämnen leder till att barnen 

kan sätta ord på sina upplevelser och inte känna sig ensamma. Vidare menar Rosenblatt 

(2002) att litteratur kan hjälpa en läsare att få distans till upplevelsen. Detta kan kopplas 

samman med flera av pedagogernas tankar. De menar att barn kan ha lättare att hantera det de 

varit med om, ifall en diskussion eller ett samtal inte handlar om dem själva, utan om en 

karaktär. Barnlitteraturen ger barnen en möjlighet att bli uppmärksammade på de händelser de 

upplevt och vilka känslor och tankar som undermedvetet ligger hos dem (Rosenblatt, 2002). 

Även pedagogerna har tankar kring det. Flera menar att litteratur kan hjälpa barnen få tillgång 

till nya och gamla känslor. En hävdar också att samtal kring barnlitteratur kan hjälpa 

pedagoger fånga det barnen tänker och känner. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Här diskuteras de olika metodvalen. 

 

6.3.1 Sammanfattning av metodvalet 

Valet av metod blev enkätstudie genom webben (Trost & Hultåker, 2016). Första utskicket 

gick till en förskolegrupp på Facebook bestående av förskolepedagoger och studenter. Urvalet 

att ha med samtliga förskolepedagoger, inte enbart förskollärare, i vår undersökning 

grundades i vårt syfte och frågeställningar. Då vi endast fick tio deltagare valde vi att skicka 
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ut enkäten igen. Denna gång till förskolechefer i vår närhet som vi bad vidarebefordra enkäten 

till förskolepedagogerna på deras enheter. Denna gång fick vi åtta deltagare. Totalt fick vi in 

18 enkätsvar. Dessa analyserades enligt tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Vi ansåg de 

etiska aspekterna vara av vikt på grund av det ”tunga” ämne vi valt till vår studie. Detta var en 

av de största anledningarna till att vi valde webbenkät som metod, då deltagarna i denna 

kunde garanteras anonymitet. 

 

6.3.2 Metodens lämplighet 

Vi menar att metoden är lämplig med tanke på den studie vi genomfört. I studien var etiken 

mycket viktig och därför var deltagarnas anonymitet viktig. Reader Response-teorin bygger 

på en läsares egna tankar och erfarenheter (Atkinson & Mitchell, 2010). I enlighet med teorin 

samt de riktlinjer som finns för kvalitativa studier (Wenemark, 2017) valde vi att göra en 

enkät med öppna frågor. Detta gav förskolepedagogerna möjlighet att tolka frågorna och 

förmedla sina egna upplevelser, istället för att ha begränsningar i form av svarsalternativ. Vi 

anser att syfte och frågeställningar kunde besvaras med hjälp av den data vi samlat in. 

Därmed ser vi metoden som lämplig för studien. Ejlertsson (2014) anser att en risk med 

webbaserade enkäter är att andelen som svarar är låg. Han menar att enkätinbjudan kan 

uppfattas som skräpmail. Vi anser det vara en svaghet att skicka ut via mail på grund av detta. 

Vi kan inte veta hur många av de 23 förskolecheferna som tagit emot mailet. Vi vet därför 

inte heller hur många av dem, som skickat det vidare till sina anställda. Av den anledningen 

visste vi inte hur stort vårt urval var. Då vi inte ville vara beroende av en tredje part i 

spridandet av enkäten valde vi från början att inte använda denna metoden för att sprida 

enkäten. Dock fick vi tänka om då responsen var relativt låg under vårt utskick i Facebook-

gruppen. Vi menar på att skicka mail inte är den lämpligaste metoden för att sprida en enkät i 

enlighet med Ejlertsson (2014). 

 

6.3.3 Alternativ metod 

Fokusgrupper är en metod vi till en början av studien var intresserade av att använda oss utav. 

Med fokusgrupper menas att samla en mindre grupp individer, valda efter relevans till ämnet, 

och med hjälp av en frågeguide studera deltagarnas tankar om ett aktuellt ämne (Wibeck, 

2000; Morgan 1997). Anledningen till övervägandet att använda oss av fokusgrupper var att 

vi hade en tanke om att en diskussion mellan förskolepedagoger skulle generera mer och 

intressantare data jämfört med om vi själva till exempel skulle intervjuat pedagogerna en och 

en. Även Wibeck (2000) nämner detta och menar att hon genom fokusgrupper kunde samla 
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in "rika data" (s.7) till sin studie. Varför vi inte valde fokusgrupper som metod kan ses 

främst ur den etiska aspekten. Då ämnet som valts är ”tungt” och sekretessbelagt var 

anonymiteten av stor vikt för oss. Halkier (2008) skriver om anonymitet i samband med 

fokusgrupper och menar att vara anonym i sådana studier är möjligt. Det kan, menar 

författaren, ske genom att ge fingerade namn och att ingen utanför gruppen får reda på vad 

som diskuterats. 

 

6.3.4 Bortfall 

Första gången vi skickade ut enkäten var till en Facebookgrupp med 42 000 medlemmar. Vi 

hade då förväntningar att få mer gensvar än vad vi i slutändan fick. Av dessa 42 000 

medlemmar startade endast 31 enkäten. Vad som förvånade oss ännu mer var dock att endast 

tio av dessa 31 slutförde den. Samma sak hände vid andra utskicket, det till förskolecheferna, 

då endast åtta av 18 deltagare slutförde enkäten. Något vi upptäckte när vi försökte analysera 

vår data, var att många enkätdeltagare hade svarat på första frågan men sedan avbrutit enkäten 

vid fråga två. En fråga vi ställde oss då var om det hade något med utformningen av fråga två 

att göra. Den första frågan var en stängd fråga med svarsalternativ medan fråga två istället var 

en öppen fråga där deltagarna själva skulle skriva sina svar, se bilaga 3. Vi tänker då att det 

kan handla om att de startande deltagarna förväntade sig en enkät där de endast skulle kryssa i 

svarsalternativ. En annan tanke vi har är om det handlade om att vi hade ställt in alla enkät-

frågor som tvungna att svara på för att kunna gå vidare till nästa fråga. Trost och Hultåker 

(2016) menar att kravet att deltagarna ska svara på alla frågor ofta leder till ett visst bortfall, 

då de känner sig tvingade att svara på frågor de inte vill besvara. Det skulle kunna förklara 

varför så många avbröt sitt deltagande. Vad som också hade kunnat vara en anledning till 

bortfallet var formuleringen av fråga 1. Där har vi valt begreppet förskolepedagoger som för 

oss innefattar både förskollärare och barnskötare. I efterhand har vi reflekterat över hur 

begreppet pedagoger kan missuppfattas av framför allt barnskötare. Detta på grund av att de 

inte anser sig vara pedagoger. Vi tänker att detta kan ha lett till att färre barnskötare svarade 

på enkäten då de inte upplevde sig ha behörighet att svara. Hade frågan istället formulerats 

om så att den tydligt vände sig till både förskollärare och barnskötare, finns möjligheten till 

att fler svar kunnat samlats in. Enligt vår mening skulle validiteten inte förändrats om vi gjort 

på ett annat sätt. Vi kunde med den datan som samlats in svara på frågeställningarna. Beslutet 

att endast analysera de deltagarsvar som var slutförda togs tidigt i analysprocessen. 

Anledningen till detta var att vi ville få ett så fullständigt och jämnt resultat som möjligt till 

vår analys. För att besvara fråga 3 och 4 i enkäten krävdes erfarenhet kring att arbeta med 
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trauma i förskolan. Då vi konstruerade frågorna gav vi deltagarna en möjlighet att svara nej på 

dessa frågor om förskolepedagogerna upplevde sig inte kunna svara på dessa. Detta gjordes 

för att underlätta analysarbetet. Ytterligare en anledning till detta alternativ var att de 

deltagande inte skulle avbryta sitt deltagande av anledningen att de inte hade de erfarenheter 

som krävdes för de frågorna. 

 

6.3.5 Reliabilitet och Validitet 

Det urval som gjordes att endast förskolepedagoger fick tillgång till enkäten ansåg vi ökade 

studiens reliabilitet. Dock anser vi att reliabiliteten minskade då enkätsvaren är anonyma och 

att vi därför inte kan hänvisa till dem som deltagit. Detta resulterar i att en liknande studie inte 

kan vända sig till samma deltagare och därför troligtvis kommer leda till ett annorlunda 

resultat än det vi analyserat fram. Vi menar däremot att då vår arbetsgång noga beskrivits ökar  

möjligheten för andra forskare att genomföra en liknande studie. Därmed har studiens 

reliabilitet ökat. Vi är medvetna om att genom en studie med endast 18 deltagare sjunker 

reliabiliteten. Hade längre tid funnits till förfogande kunde ett större antal enkätsvar samlats in 

och analyserats och därigenom hade reliabiliteten ökat. Då våra frågeställningar enligt oss 

besvarats i resultat och diskussion menar vi att vår studie uppnått hög validitet. Vi tänker att 

reliabilitet och validitet hör samman och kompletterar varandra. Därför menar vi på att om 

reliabiliteten ökar, exempelvis genom att utöka antalet deltagare i studien, eller genom att 

använda oss av ett annat metodval skulle även validiteten öka. Detta då den empiriska datan 

skulle vara utförligare. 

 

Om en annan metod valts finns möjligheten att vårt resultat blivit något annat. Hammersley 

och Atkinson (1995) uttrycker sig "Vad som är viktigt att komma ihåg, dock, är att olika 

forskningsstrategier kan ge olika data, och därför, möjligtvis, olika slutsatser." (s. 133). 

Troligtvis hade vi genom att använda oss av fokusgrupper fått en större mängd data vilket 

med största sannolikhet påverkat resultatet. Men, risken finns också att deltagarna endast talat 

om ämnet teoretiskt, på grund av sekretess, vilket hade minskat reliabiliteten. 

 

6.4 Slutsatser och vidare forskning 

Genom vår studie har vi forskat kring ett möjligt förhållningssätt till barnlitteratur i trauma-

bearbetning i förskolan. Vi vill lägga tyngd i hur man som pedagog i förskolan med hjälp av 

barnlitteraturen kan ge stöd till och hjälpa dessa utsatta barn. En tanke med studien var att 

uppmärksamma pedagoger på vad som kan upplevas som ett trauma. Vidare ville vi även 
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uppmärksamma hur barnlitteratur i sig kan användas som ett verktyg i förskoleverksamheten. 

Detta önskade vi uppnå i vår bakgrundsdel med den mängden fakta vi har där, samt genom 

den empiriska data som samlades in genom enkäter. Vi menar att det resultat vi kommit fram 

till är användbart för att i praktiken både upptäcka och stödja barn som upplevt trauma. Enligt 

vår studie har många förskolepedagoger varit i kontakt med barn och familjer som upplevt 

någon form av traumatiska upplevelser. Således blev vår slutsats att barnlitteratur är ett väl 

beprövat och mångfacetterat arbetssätt att ge stöd till de barn som upplevt trauma någon gång 

i sina liv. 

 

Då vår studie bestod av en begränsad mängd data, tänker vi att exempel på vidare studier 

skulle kunna vara att göra en mer omfattande studie med större urval för att öka reliabiliteten 

och generaliserbarheten. Det är även möjligt att genomföra vidare forskning kring andra 

metoder än användandet av barnlitteratur för att i förskolan bearbeta trauma. 
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8. Bilagor 

1 Informationsmeddelande Facebookgrupp 

Hej! 

Vi är två studenter som läser förskollärarprogrammet på Jönköping University. Vi läser just 

nu termin 6 av 7 och är mitt i skrivandet av vår c-uppsats. Studien handlar om barnlitteratur 

kopplat till barns bearbetning av trauma. Vi söker just nu deltagare som vill svara på en enkät 

med 7 öppna "skriv-själv-frågor" och tre "kryssa-i-frågor" kopplade till studien. De svar vi får 

in kommer att hanteras HELT anonymt, vi vet INTE vilka som svarar och därför kan ingen 

identitet röjas. Till studien söker vi endast dig som har varit eller är förskolepedagog, alltså 

spelar utbildning ingen roll. Vi vill att du ska ha varit, eller vara, verksam och ha, eller få, 

tankar som rör kopplingar mellan barnlitteratur och traumabearbetning.  

Vi vill alltså inte att du ska kommentera här när du svarat, utan allt ska hanteras utan att vi vet 

vilka ni är. Väljer du att ändå lägga in en kommentar, har vi inget ansvar vad gäller sekretess 

och tystnadsplikt. 

Tack på förhand! 

Louise Hellkvist och Lisa Hermansson 

 

2 Informationsmail till förskolechefer  

Hej! 

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Jönköping University. Vi bor i Falköping 

och Lidköping, och ni kan ha träffat oss under vikariat eller VFU-perioder. 

Vi är inne på sjätte terminen av sju och i full gång med skrivandet av vår C-uppsats som 

handlar om kopplingen mellan barnlitteratur och barn som upplevt trauma. Vi skulle nu vilja 

få lite hjälp utav er för att nå ut till förskolepedagogerna i era verksamheter. Datainsamlingen 

till uppsatsen kommer att ske genom en enkätundersökning.  

Eftersom vissa av frågorna handlar om och hur man som förskolepedagog arbetat med barn 

som utsatts för trauma, genom till exempel död, flykt, försummelse och därför går under 

sekretess och tystnadsplikt är enkäten helt anonym, inga deltagare kan identifieras. Enkäten 

består av sju frågor, varav sex är "skriva-själv-frågor" där de deltagande skriver öppna, egna 

svar. 

 



 

 

Vi skulle uppskatta om ni kan skicka ut enkätlänken och lite information, bifoga gärna detta 

mail, till era förskolepedagoger. Vi har planerat att börja arbeta med analysen under tisdagen 

som kommer (8 maj), därför skulle vi uppskatta om ni skickar detta vidare så snart som 

möjligt. 

Klicka här för att komma till enkäten --> https://www.webbenkater.com/s/3312b6d 

 

Stort tack på förhand,  

Louise Hellkvist och Lisa Hermansson 

 

3 Enkätfrågor 

• Jag är/har varit verksam pedagog inom förskolan. Om "Nej." tack för visat intresse, 

men i denna enkät söker vi endast svar från förskolePEDAGOGER 

o Ja  

• På vilka sätt använder du barnlitteratur i verksamheten?  

 

• Utifrån dina yrkeserfarenheter, vilka signaler och symptom har du sett på att ett eller 

flera barn har utsatts för något slags trauma? Har du inga erfarenheter kring detta, 

svara endast "Nej." och gå vidare till nästa fråga. 

 

• Vilka åtgärder har du vidtagit för att ge stöd till de barn som varit eller är utsatta för 

traumatiska händelser? Har du inga erfarenheter kring detta, svara endast "Nej." och 

gå vidare till nästa fråga. 

 

• Hur tänker du att barnlitteratur kan användas inom ämnen som till exempel död, flykt 

och skilsmässa som ett verktyg för att hjälpa berörda barn i förskolan bearbeta sina 

upplevda trauman? Biblioterapi är ett begrepp vilket vill visa på koppling mellan 

hälsa och skönlitteratur. Meningen är att man som läsare ska kunna känna igen sig i 

det som läses och sedan använda det som en hjälp att bearbeta egna erfarenheter. 

 

• Hur har du praktiskt använt barnlitteratur i verksamheten för att ge stöd till barn att 

bearbeta trauma? Ge gärna exempel på hur barnböcker och dess innehåll kan 



 

 

användas multimodalt. Har du inga erfarenheter av detta svara bara "Nej." och gå 

vidare till nästa fråga. 

• Vad är dina tankar kring att läsa barnböcker som behandlar ämnen som till 

exempel död, flykt och skilsmässa i en barngrupp där inget barn, enligt din 

vetskap, upplevt något slags trauma?  

 

4 Tips på barnlitteratur  

Nedan följer en lista över böcker som kan användas inom traumabearbetning på förskolan. 

Böckerna är en blandning av böcker vi själva kommit i kontakt med under arbetet med 

studien samt böcker enkätdeltagande förskolepedagoger nämnt.   

  

Död:   

• Adjö Herr Muffin av Anna-Klara Tidholm och Ulf Nilsson   

• Vem är död? Av Stina Wirsén   

• Uppe bland molnen Av Matilda Salmén   

• Morfars magiska ö av Benji Davies  

• Jag brukar vinka till en sten av Karin Askerin   

• När farfar blev ett spöke av Kim Fupz Aakeson  

• Den dagen av Viveka Sjögren   

• Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta av Grethe Rottböll och Emma Virke   

• Stig av Annica Hedin och Per Gustavsson  

• Finns det chokladpraliner i himlen? Av Stina Brandin och Hedvig Wallin   

  

Sjukdom:   

• Oliver och cancer av Maria Aminoff   

• Pappa är sjuk av Sofia Gregersen och Elisabet Gregersen   

• När mammas tankar ändrade färg av Sara Galli och Mats Molid   

• Mammas hår av Gro Dahle och Svein Nyhus   

• När mormor fick cancer: en bok om livet av Minna Paananen  

• Farmors alla pengar av Ulf Nilsson   

• Mammas Liv av Mi Tyler och Malin Ahlin   

• Emma hos doktorn av Gunilla Wolde   

• Som ett myggbett, flera gånger om dagen Majken får typ 1 diabetes av       

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Minna%20Paananen


 

 

      Eva Ludvigsen och Alina Ögger   

 

Flykt:   

• Alfons och Soldatpappan av Gunilla Bergström   

• Pudlar och pommes av Pija Lindenbaum   

• Tänk dig att fly av Pimm van Hest och Aron Dijkstra   

• Ensammast i världen av Magda Eggens   

• Akim springer av Claude K. Dubois   

  

Hemförhållanden:   

• Edvin och skilsmässan av Kirsti R Haaland, Inger Landsem  

• Pärlor till pappa av Maud Mangold och Sassa Buregren   

• Veckan före barnbidraget av Elin Johansson och Ellen Ekman   

• Tilly som trodde att... av Eva Staaf   

• Den arge av Gro Dahle och Svein Nyhus   

• Snäll av Gro Dahle och Svein Nyhus 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Kirsti%20R%20Haaland
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