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Abstract:

The purpose of this master-thesis in library and information studies is to investigate how
different views on children´s literature show up in pedagogical work in preschool. The
aim is also to study methods used in the pedagogical work with literature. Are there any
connections between views and methods? Is any view predominant or are they used in
combination? The question at issue is: ”Are there any connections between different
views on children’s literature and pedagogical methods in preschool, and if so, how do
they show?”

The framework of theory is based on epistemological concepts viewing children´s
literature by John Hultberg. In ”Om humaniora, litteratur och tradition” he sorts out
three strategies: the pragmatic, the traditional, and the emancipating. They focus on
different points of view: the pragmatic stresses on the importance of literacy, the
traditional on cultural values, and the emancipating on liberation in context of society.
My aim is to see how these strategies show up in preschool context. The method chosen
is qualitative: I have done interviews with six teachers at two preschools with adequate
profiles.

The results show, that views on literature can be assigned to all three strategies. At one
preschool in this study the emancipating view is predominant, at the other the traditional
view. According to my interpretation, emancipating views lead to pedagogical methods
focusing childrens needs, traditional views to methods focusing literature itself: work on
fairy tales and stories generate creative activities. My conclusion is, that there are
connections between views on literature and pedagogical methods in preschool.

Nyckelord: barnlitteratur, förskola, pedagogisk metodik, litteratursyn,
språkträning, högläsning, fritt berättande
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��,QOHGQLQJ�RFK�EDNJUXQG

Genom mitt yrkesliv och privatliv har jag kommit i kontakt med barn i olika åldrar. Min
erfarenhet är att de flesta barn är intresserade av barnböcker, av att läsa själva eller att
en vuxen läser för dem. Barn är till stor del beroende av vuxnas inställning till läsning
för att få sitt intresse tillgodosett. Barn har en inneboende drivkraft att upptäcka världen.
Ordens magi i sagor och berättelser är viktiga för utvecklingen. Böckerna är den
viktigaste källan till upptäckter av detta slag. Jag är intresserad av de vuxnas inställning
till hur man kan använda barnböcker för högläsning och som inspiration till lek och
skapande. Böcker finns idag i förskolan, i skolan, i de flesta hem och på biblioteken.
Hur böckerna används vet vi kanske inte så mycket om. De flesta vuxna tycker att det är
en självklarhet att barn har tillgång till böcker.

I min utbildning till bibliotekarie har jag i kursen “Barn, ungdomar, litteratur och
bibliotek” lärt om barn- och ungdomslitteratur. I ett historiskt perspektiv har synen på
barnlitteraturen utvecklats och förändrats. Det finns flera sätt att se på barnlitteratur och
vad som är dess uppgift. Detta har väckt min nyfikenhet på hur uppfattningar om
litteratur kommer till uttryck idag när barnet och boken möts med den vuxnes hjälp. Jag
vill försöka se mitt uppsatsämne ur två perspektiv. Det första är hur pedagogiskt arbete
med barn och litteratur fungerar i ett konkret sammanhang. Det andra är att det finns
olika uppfattningar och synsätt på barn- och ungdomslitteraturens uppgift, uppfattningar
och synsätt som kommer till uttryck i vetenskapliga och skriftliga sammanhang såsom
forskning, kritik och debatt.  Barnboksförfattaren Lennart Hellsing har arbetat mycket
engagerat för barnboken, både som författare och debattör. I sin bok 7DQNDU� RP
EDUQOLWWHUDWXUHQ (1999), tidigare utgiven 1963, efterlyser han professionell analys och
översikt av den svenska barnlitteraturen. Hellsings debattbok inspirerade till en bredare
forskning på barnlitteraturens område vilket också så småningom ledde till att en
professur i barnlitteratur inrättades.

Ramen för mitt problemområde är ett biblioteks- och informationsvetenskapligt
perspektiv. Som blivande bibliotekarie anser jag att det är betydelsefullt att veta något
om lärares och förskollärares syn på litteraturen. Det är ju litteraturen som vi har till
uppgift att förmedla så att den kommer även barnen till del. Boken %DUQVSnUHW���LGpERN
I|U� ELEOLRWHN (1994) är en sammanställning av hur dagens arbete på bibliotekens
barnavdelningar förändras och utvecklas. Barnbibliotekarien Uno Nilsson menar i
artikeln ”Nätverk och kontaktarbete” att barnbibliotekarien arbetar både i direktkontakt
med barnen och via förmedlare. Bland dessa är förskollärare och lärare viktiga grupper
(s. 63f).

Verksamheten vid skolor och förskolor styrs av staten och kommunerna. När det gäller
förskolan beslutade riksdagen 1985 att förskolan skulle byggas ut så att alla barn från ett
och ett halvt års ålder skulle få plats fr.o.m. 1991. Ett pedagogiskt program skulle också
utarbetas och utgöra verksamhetens pedagogiska ram. Detta pedagogiska program
började gälla 1987. Det har nu ersatts med /lURSODQ� I|U I|UVNRODQ (Lpfö 1998) som
skiljer sig från det pedagogiska programmet på så sätt, att omfånget är betydligt mindre
och formuleringarna är mer allmänna och övergripande.

Förskolan finns idag inom samma organisatoriska ramar som skolan. Åldersindelningen
i förskolan har förändrats på grund av att sexåringar numera går i skolan i s.k.
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förskoleklass eller barnskola. Alla barns skolgång omfattas av läroplaner och
kommunala styrdokument. Styrdokument är till för att målstyra verksamheter. För att
kunna arbeta mot och nå uppställda mål måste man skriva ner målformuleringar på
olika nivåer inom organisationen. De behöver brytas ner i konkreta formuleringar som
gäller för den enskilda enheten. Inom enheten ska målen formuleras på gruppnivå och
på individnivå. I Lpfö (1998) står begreppen lärande och det livslånga lärandet i fokus.
Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Man ska främja barnens utveckling till
ansvarskännande människor och samhällsmedborgare (s. 8).

För hela utbildningssystemet finns nu tre läroplaner, en för förskolan (Lpfö98), en för
den obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) samt en för de
frivilliga skolformerna (Lpf94). Det är tänkt att de ska länka i varandra utifrån en
gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. I /lURSODQ�I|U�I|UVNRODQ formuleras
förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Hur
målen skall nås är en uppgift för dem som arbetar i förskolan. Huvudmannen skall ge
förskolan förutsättningar att uppfylla målen. Arbetet skall ske i samverkan mellan
förskolan och hemmen (1998, s. 3).

����'LVSRVLWLRQ

Detta första kapitel inleder och tecknar uppsatsens bakgrund. I nästkommande kapitel
går jag direkt in på uppsatsens syfte, problemformulering och frågeställningar. Därefter
kommer jag in på en genomgång av den litteratur och tidigare forskning som hänger
samman med hur jag formulerat uppsatsens problem. Valda delar av denna genomgång
använder jag sedan i kapitlet som behandlar den teoretiska ansatsen. Sedan kommer en
redogörelse för överväganden och motiveringar i samband med metodval och
tillvägagångssätt för uppsatsens undersökning. I kapitlen resultat samt analys,
diskussion och slutsatser går jag igenom det empiriska material som samlats in. Först
redovisas resultatet sedan kommer det analyserande och diskuterande kapitlet.
Slutsatserna avslutar arbetet. Sammanfattning, litteraturlista och bilaga har jag placerat
sist.
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��6\IWH�RFK�SUREOHPIRUPXOHULQJ

����6\IWH

Uppsatsens syfte är  att  undersöka hur olika synsätt på barnlitteratur tar sig uttryck i
pedagogiskt arbete med barn och litteratur inom förskolan samt att beskriva vilka
metoder som används i det litteraturpedagogiska arbetet och om det finns något
samband mellan litteratursyn och arbetsmetoder. Ambitionen är även att beskriva olika
litteratursyner samt att se om någon litteratursyn dominerar i undersökningen eller om
det finns utrymme för flera synsätt.

����3UREOHPIRUPXOHULQJ

Finns det något samband mellan litteratursyn och litteraturpedagogik i förskolan och på
vilket sätt kommer det i så fall till uttryck?

������)UnJHVWlOOQLQJDU

Frågeställningar som ska besvaras i uppsatsen är:

1. Finns det olika sätt att se på barnlitteratur i det litteraturpedagogiska arbetet i
förskolan?

2. Är något synsätt dominerande eller finns det utrymme för olika synsätt?

3. Kommer olika synsätt till uttryck i valet av litteraturpedagogiska metoder?

Med fråga ett avser jag att undersöka om det överhuvudtaget finns olika synsätt på
barnlitteratur i förskolan. I fråga två vill jag ta reda på om det finns utrymme för olika
synsätt, eller kanske är det ett som dominerar. I fråga tre avser jag att undersöka om
synsätten, om det finns några, kommer till uttryck i det dagliga arbetet.

Med begreppet litteratursyn, som jag använder i problemformuleringen, menas här mer
eller mindre välgrundade uppfattningar om barnbokens uppgift, dess roll och funktion.
Den litteratursyn som finns idag har vuxit fram ur barnbokens historia och den påverkas
också av samtiden. Synen på barnboken har också att göra med synen på skönlitteratur
överhuvudtaget, på dess uppgift, roll och funktion.

När jag sökte information till uppsatsen fick jag en del tips om lämpliga källor av lärare
på Bibliotekshögskolan. Vid den fortsatta informationssökningen använde jag Libris,
Högskolebibliotekets katalog samt några artikeldatabaser såsom BDI-index och
Artikelsök. Exempel på ämnesord jag fick relevanta träffar på är: barnlitteratur,
förskola, bibliotek, pedagogisk metodik, läsning.
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���/LWWHUDWXUV\Q�RFK�WLGLJDUH�IRUVNQLQJ

����,QOHGQLQJ

Här tar jag upp några texter ur debatt och forskning kring barnlitteratur och någon kring
skönlitteratur överhuvudtaget. Jag har sökt efter texter som behandlar olika sätt att se på
litteraturens uppgift, dess roll och funktion. Det material jag funnit kommer delvis ur
äldre källor från 1970- och 1980-talen. Det beror på att jag inte funnit något relevant
material från 1990-talet. Jag inleder kapitlet med att göra en kort tillbakablick på
barnbokens historia för att förklara och förankra vad som i uppsatsen menas med
litteratursyn. Idén till uppsatsämnet är ett resultat av avsnittet barnbokens historia i
ovannämnda kurs ”Barn, ungdomar, litteratur och bibliotek”. Genom historien har
synen på barnboken utvecklats och förändrats. Under en tid betonas upplevelse och
fantasi som den viktigaste, under en annan betonas språkstimulans och läsinlärning.

������%DUQERNHQV�KLVWRULD

Den danska barnbibliotekarien Vibeke Stybe har skrivit om barnbokens historia i )UnQ
6Q|YLW WLOO� 6QREEHQ (1970). Svenska barnboksinstitutet och Statens kulturråd har
sammanställt ett material,  %DUQERNHQV�YlJ (1987), med bl.a. grundläggande fakta om
barnbokens historia. Nedanstående framställning bygger på dessa två källor.

Under upplysningstiden, på 1700-talet, började man att intressera sig för och inse att
barndomen är en viktig utvecklingsperiod i livet. Vid den här tiden började barnboken
att spridas, men det var framförallt borgerskapets barn som fick ta del av den. Barnens
genuina intresse av att läsa erkändes, men det var inte tal om någon ren nöjesläsning.
Böckerna innehöll ofta sedelärande berättelser som ansågs bidra till en god uppfostran.
Det viktiga var att tillgodose barnens läslust samtidigt som de lärde sig nyttiga saker
(Stybe 1970, s. 44f).

Under romantiken, på 1800-talet, förstärktes synen på barndomen som en viktig
utvecklingsperiod. Synen på barnboken förändrades också, romantiken ifrågasatte
upplysningstidens ideal genom att sätta känsla och fantasi i centrum. Det var de
författare som inspirerades under romantiken som på allvar utvecklade barnboken. Den
tidigare pedagogiska barnlitteraturen som skrevs i uppfostrande syfte ersattes av
litteratur som uppmärksammade barns behov av fantasi och poesi. Under den här tiden
bearbetades folksagorna och gavs ut för barn och folksagan fick därmed sin roll inom
barnlitteraturen. Barnboken fick sitt definitiva genombrott i slutet av 1800-talet,
framförallt genom bilderboken och konstsagan. Utgivningen av barnböcker ökade,
vilket framförallt berodde på att läskunnigheten bland barn blev allt vanligare (Stybe
1970, 67-81).

Bilderböcker för de yngsta barnen började också att komma ut. De handlade om
vardagshändelser med barn i huvudrollen eller om humoristiska händelser där barnen
har hyss och upptåg för sig. Under slutet av 1800-talet blev det möjligt, genom en
särskild form av fyrfärgstryck, att ge ut bilderböcker med vackra och naturliga färger.
Vår Elsa Beskow och Ottilia Adelborg inspirerades av engelska konstnärer, som Kate
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Greenaway och Walter Crane. En del av bilderböckerna utvecklades mot den tecknade
serien medan övriga bilderböcker indelades i olika kategorier som pekbok,
bildberättelse och bilderbok. Pekboken, med pedagogiskt utformade bilder, är anpassad
för åldern ett till två år, medan bildberättelsen är för de något äldre barnen. Barnen ska
kunna följa med i berättelsen enbart genom bilderna, en eventuell text är helt
underordnad bilden. Bilderbokens bild och text löper däremot parallellt och skapar en
enhet, texten kan inte undvaras och bilderna fungerar som stöd för texten och
upplevelsen av den (Stybe 1970, s. 100-106, s. 151-153).

Elsa Beskow är det stora namnet i Sverige vid 1900-talets början. Under seklet fortsätter
bilderböckerna att utvecklas. Ett exempel är bilderböcker om djur som visserligen inte
är något nytt men nu kommer en stor mängd av dessa. Av de mest berömda är Beatrix
Potters böcker om lustiga kaniner, katter, möss osv. samt Jean de Brunhoffs böcker om
elefanten Babar. Det har även under senare år kommit bilderböcker med förmänskligade
bilar, tåg etc. Böcker om barn i andra länder, ofta illustrerade med fotografier har haft
stor betydelse. Fotografierna blev möjliga tack vare den tekniska utvecklingen.
Bilderböcker är dyra att tillverka och därför samtrycktes bilderna för en internationell
marknad (ibid., s. 158-161 ).

Perioden runt förra sekelskiftet kom att bli en ‘guldålder’ för den svenska barnboken.
Folkskollärarna organiserade sig fackligt i ett tidigt skede och de engagerade sig också i
arbetet för barns böcker och läsning. Genom tidigt upparbetade organisationer kunde de
föra debatt om barnböcker och barnläsning. Folkskollärarna tog initiativet till de första
skolbiblioteken. De gav ut tidskrifter och böcker på egna förlag. Arbetet blev
framgångsrikt då folkskollärarna själva kunde sprida materialet till barnen som de hade
så gott som daglig kontakt med. Särskilt Barnbiblioteket SAGA, som började ge ut
tunna häften med barnlitteratur 1899, nådde många barn då häftena var billiga att köpa.
Det var flera av de stora författarna och konstnärerna som fick böcker utgivna genom
barnbiblioteket SAGA. Några exempel är Elsa Beskow, Laura Fitinghoff, Selma
Lagerlöf och Carl Larsson (%DUQERNHQV�YlJ 1987, s.15-18).
.

Efter andra världskrigets slut 1945 fick barnlitteraturen åter ett uppsving, en andra
’guldålder’. Många av de författare som debuterade runt 1940-45 blev så småningom
etablerade barnboksförfattare. Som talande exempel kan nämnas trion Lennart Hellsing,
Tove Jansson och Astrid Lindgren. Dessa tre författares debut blev starten på en mycket
omfattande barnboksutgivning i Sverige, vilken dubblerades under 1940-talet.
Barnlitteraturen blev nu på allvar en egen litteraturkategori som nådde ut till alltfler
barn. Folkbiblioteken började byggas ut på 1950- och 60-talen vilket också betydde
mycket för barns möjlighet till läsupplevelser (ibid., s. 21-24 ).

����/LWWHUDWXUV\Q��/HQQDUW�+HOOVLQJV�WDQNDU�RP�EDUQOLWWHUDWXU

Lennart Hellsings bok 7DQNDU�RP�EDUQOLWWHUDWXUHQ, innehåller artiklar om barnlitteratur.
Boken kom ut 1963 och blev starten på ett viktigt arbete som resulterade i bildandet av
Svenska Barnboksinstitutet 1965 följt av inrättadet av en professur i barnlitteratur vid
Stockholms universitet. När boken 1999 kom ut i nyutgåva var den fortfarande mycket
aktuell. Innehållet är i den är detsamma förutom ett nytt förord skrivet av Hellsing.
Några av bokens artiklar är ännu vitala delar av debatten i ämnet barnlitteratur. Jag har
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använt två av dem i detta avsnitt, “Barnlitteraturens mål och medel” samt “Om
värderingar”.

Hellsing skriver i artikeln ”Barnlitteraturens mål och medel” att socialt sett är
barnlitteraturen ett uppfostringsmedel som har fyra huvuduppgifter som samtliga är av
pedagogisk art (1999, s. 26-44). Den första uppgiften är att lära barnet att behärska
språket. Barnbokens uppgift för de yngre barnen är att ge dem ett material av ord,
begrepp, klanger och rytmer som de kan använda och som Hellsing uttrycker det kan
boken blir en bruksartikel som barnet bildlikt tuggar i sig ”…- den skall krasa mellan
tänderna. Likt mat skall den tuggas väl och sväljas för att omsider bli en del av oss”
(Hellsing 1999, s. 43). Barnbokens andra uppgift är att orientera barnet i tid och rum.
Barnets tids- och rumsuppfattning utgår från hemmet, barnet upptäcker undan för undan
världen omkring. Boken ger utökade möjligheter att upptäcka världen. Den tredje
uppgiften är att berätta om relationer mellan människor. Böcker ska ta upp både ljusa
och mörka sidor av relationer annars kan barn få en falsk bild av livet. Barnbokens
fjärde uppgift är att aktivera själva livskänlsan som innebär att stimulera barns fantasi,
känsloliv och kreativitet. Hellsing menar att folksagornas värde ligger på det
känslomässiga planet, men det måste finnas en balans i vad barnen får ta del av. En
balans mellan sagornas fantasivärld och fakta om hur den verkliga världen fungerar.
“Förloras balansen blir barnen antingen alltför trångbröstade och jordnära eller helt
utlämnade åt känslor och stämningar i en än glad än fasansfullt plågsam fantasivärld”
(Hellsing 1999, s. 41).

Författare vill påverka barn med sina böcker, det är viktigt att författaren har klart för
sig vilket mål han eller hon har med böckerna. Hellsing anser att målet inte kan vara
böckerna i sig eller att få barnet att läsa vissa böcker. Målet måste vara att böckerna
används som medel för att aktivera och stimulera barnens skapande krafter. De ska vara
en källa som kan hjälpa barnen att utvinna glädje ur tillvaron. Tanken att böckerna
fungerar som ett medel för att uppfostra barn får inte bli extrem eller för långsiktig
eftersom barnboken också ska ge upplevelser i nuet och glädje för stunden. Hellsing
argumenterar emot dem som avfärdar vissa böcker som ren underhållning och som
därmed inte anses ha något bestående värde. Han anser att målet inte får vara att skapa
goda barnböcker och sedan försöka få barnen att läsa dem. Det är inte i första hand
barnen som ska nå fram till böckerna utan tvärtom (Hellsing 1999, s. 26-28).

I artikeln “Om värderingar” skriver Lennart Hellsing att i all diskussion om barn och
läsning ska man ha med värderingsfrågorna. Det går inte att ställa upp några generella
regler för hur barnlitteratur och läsningen av den ska värderas. Det viktiga är att man
försöker formulera olika uppfattningar. De ideal som fanns förr och som de flesta anslöt
sig till är inte giltiga på samma sätt nu. Det didaktiska draget dvs. nyttiga kunskapers
spridande genom den skönlitterära boken var en bra och viktig målsättning under
upplysningstiden. I vår tid är behovet av kunskap än mer i fokus än någonsin tidigare.
Fast nu anser man kanske inte att den skönlitterära bokens huvuduppgift är att sprida
kunskap. Hellsing menar ändå att vuxna som arbetar kring barn och barnlitteratur
värderar det didaktiska draget högt. Han nämner författare, förläggare, lärare, kritiker
och bibliotekarier och menar att när de uttalar sig om barnboken står de för en didaktisk
syn. Under artonhundratalet gjorde nyromantiken revolt mot det didaktiska draget. De
nyttigheter som boken skulle innehålla gjorde den torr och tråkig. Istället skulle bokens
uppgift vara att berika fantasi och känsloliv. Under hela artonhundratalet stod dessa två
värderingsgrunder emot varandra, nytta och kunskap contra en friare läsning.
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Fortfarande är det så att dessa båda värderingsgrunder finns sida vid sida. (Hellsing
1999, s. 47-50).

Hellsing menar att barns egna önskemål om böcker är viktiga. Barnets intresse kan dock
inte ensamt få vara avgörande för bedömningen av en bok. Hellsings är tydlig med att
hans egna värderingsnormer är pedagogiska. Han har tre kriterier som han anser ska
vara uppfyllda för att en barnbok ska anses som god litteratur:

1. Att den intresserar barnen.
2. Att den har tillräckliga estetiska kvalifikationer.
3. Att den, om den berör etiska frågor, har en ’moral’ eller tendens som vi rimligen kan

acceptera. (Hellsing 1999, s. 52).

Hellsing sätter upplevelse och estetik först bland de tre kriterierna, men han menar att
de inbördes är lika viktiga. Det är inte tillräckligt om en barnbok har höga estetiska
kvaliteter. Om boken inte intresserar barn eller om den har en bristfällig moral är den en
dålig barnbok (s. 58f).

Han menar också att många vuxna väljer böcker till barn av eget affektionsvärde. De
väljer något de själva läst och tyckt om, men att välja böcker till barn på detta sätt är
inte godtagbart ur professionell synpunkt. Affektionsvärdet är orsaken till att många
gamla böcker trycks om även om de inte har något att tillföra barnen. Man borde tänka
efter om boken överhuvudtaget kan ge meningsfull läsning till barnen. För barnets del
saknar sådana aspekter som bildning, kulturhistoria eller affektionsvärde betydelse (s.
65).

Hellsings resonemang vilar, liksom förskolans verksamhet, på pedagogisk grund och de
går att överföra på arbetet i förskolan. Den första huvuduppgiften han ger barnboken
illustrerar hur boken fungerar som en bruksartikel för barnet som ’tuggar i sig orden’
och de blir ett med barnets verklighet. Detta tror jag att alla som suttit tillsammans med
barn och läst eller berättat ur en bok känner igen.

����7LGLJDUH�IRUVNQLQJ

������8WYHFNOLQJVSHGDJRJLN�L�I|UVNRODQ

Ingrid Pramling, förskollärare och professor i pedagogik och Maj Asplund Carlsson,
filosofie doktor i litteraturvetenskap, samt andra forskare vid Göteborgs universitet har
arbetat med flera forskningsprojekt som handlar om förskolebarns förståelse av sin
omvärld och om barn, berättelser och böcker. Forskningen behandlar barns lärande och
kognitiva utveckling. Forskningen kring barns lärande har stor relevans för arbetet i
förskolan, begreppet lärande är centralt i förskolans läroplan (Lpfö, 1998). Däremot är
jag tveksam till om man inom förskolan använder begreppet lika entydigt som dessa
forskare gör.

I /lUD� DY� VDJDQ beskriver Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) ett
forskningsprojekt som syftar till att utveckla en didaktik som man kallar
utvecklingspedagogik. Utvecklingspedagogiken, vilken Pramling m.fl. argumenterar
för, utgår från ett teoretiskt antagande att människors sätt att uppfatta, erfara eller förstå
sin omvärld är mer grundläggande än kunskaper och färdigheter. Utvecklingspedagogik
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innebär därför att förskolan aktivt och medvetet försöker att utveckla barns
erfarenhetsvärld. Om man vill arbeta utvecklingspedagogiskt i förskolan ska
pedagogerna ha kunskap om hur barn tänker om det man vill att barn skall förstå. För att
kunna tillämpa sina kunskaper och metoder i arbetet med barnen måste pedagogerna få
barnen att tala och reflektera. Pedagogerna måste ha kunskap om hur man t.ex. genom
intervjuer tar reda på hur barn tänker om det innehåll man arbetar med för att kunna
använda barnens tankar i undervisning om det innehåll man vill att barnen skall förstå.
Man måste skapa situationer där barn kan upptäcka, reflektera och bearbeta det man vill
att de ska bli medvetna om. I detta forskningsprojekt arbetade man med vad barn kan
lära av sagor. Att arbeta utvecklingspedagogiskt med sagor innebär alltså att man måste
vara medveten om vad man vill att barn skall lära sig (Pramling et al. 1993, s. 11).

Inom förskolan finns det idag två förhållningssätt till barns utveckling och lärande. Det
ena förhållningssättet grundar sig på psykologiska teorier. Man koncentrerar sig på hur
barnet skall bli, man hjälper barnet att utveckla sina inneboende förutsättningar. Det
andra förhållningssättet är utvecklingspedagogiskt och man koncentrerar sig på vad
barnet skall lära sig och att barnet skall bli aktivt i sitt eget lärande. Det viktiga är att
barn är lärande individer och man hjälper barnet att förändra förutsättningarna för
utveckling och lärande. Barnets värld som den gestaltar sig i barnets tankar är
utgångspunkt för pedagogiken. Barnet som psykologisk individ är viktig men det
psykologiska är inte målet i sig. Här kommer pedagogens medvetna och metodiska
arbete in. Dessa två förhållningssätt finns med sedan långt tid tillbaka i historien (ibid.,
s. 12).

För att arbeta utvecklingspedagogiskt med sagor måste pedagogen ha kunskap om
sagors karaktäristik och budskap. Hon eller han måste veta hur man får barnen att själva
uttrycka sina tankar om sagan och att man kan använda sig av olika uttrycksmedel, t.ex.
bild och drama. Pedagogen ska använda sig av de olika uttrycken så att barnen kan lära
av varandra. Det är alltid flödet av idéer och mångfalden av dessa som är kärnan i den
omvärldsorienterade utvecklingspedagogiken. Pramling m.fl. menar att det kan verka
underligt att tänka på sagor i samband med barns kognitiva utveckling. Det vanligaste är
att man pratar om att bearbeta känslor i samband med sagor. Sagor förknippas med
fantasi och skapande eller förströelse och man kopplar inte samman sagan med
tänkande eller lärande. Om man delar upp barns värld i två delar, en som har att göra
med tänkande och en som har att göra med känslor så gör man ett grundläggande
tankefel framhåller Pramling m.fl. Barn använder båda hjärnhalvorna samtidigt och de
uppfattar och upplever ständigt. Därför kan man inte dela upp barns erfarenheter i
tänkande och lärande samt fantasi och känslor. Sagor kan vara svåra att förstå, men
därmed inte sagt att sagor alltid kräver förståelse. Symbolspråket i sagan talar till
barnets undermedvetna och kan hjälpa barn att bearbeta upplevelser. Sagoberättandet
kan vara en stämningsfylld stund som ger gemenskap, lugn och ro. Pramling m.fl. gör
klart att sagan inte skall ses som något som är artskilt från kunskap och fakta, dvs alla
erfarenheter ett barn gör utvecklar deras tänkande och förståelse (ibid., s. 13f).

I 'HW�YDU�HQ�JnQJ… av Asplund Carlsson och Pramling (1995) presenteras ett projekt
där förskollärare arbetar aktivt med att använda barnlitteratur för att lära barn olika
saker. Rapporten är ett reslutat av ett utvecklingsprojekt, ”Barn, berättelser och böcker i
förskolan”. Man vidareutvecklar arbetet med vad barn kan lära av sagor. Tillsammans
med några förskolor prövar man olika sätt att utveckla barns tänkande om sagor och
berättelser (s. 1). Man använder även här ett utvecklingspedagogiskt synsätt vars mål är
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att expandera barns erfarenhetsvärld. Med hjälp av berättelser och sagor ger man barn
förutsättningar att erfara världen på nya sätt. Barn lär sig något genom att förstå något
nytt om världen i relation till de sagor och berättelser man använder i arbetet (s. 3).

När det gäller bearbetning efter en lässtund betonar Asplund Carlsson m.fl att det är
viktigt att omedelbart på något sätt bearbeta sagan och inte låta barnen äta eller vila
först. Pedagogerna i projektet valde olika sätt att bearbeta, man gestaltade figurer i olika
tekniker. Valet av arbetssätt diskuterades, t.ex. varför gör man prinsessor av paljetter
och sidentyg medan man använder garn och stenar när man gör troll. Vad som händer
med berättelsen om man gör en bilderbok eller en pjäs av den var också något man
prövade (Asplund Carlsson et al. 1995 s. 74).

Det kan vara kontroversiellt att använda ord som lärande i arbetet med litteratur och
barn i förskolan, men innebörden i ordet lärande har förändrats, istället för pekpinnar
och moralpredikningar ser man idag på lärande som en process. Barn lär sig hela tiden
oavsett vad vuxna har tänkt att de ska göra. Det finns två poler mellan vilka synen på
barnlitteratur rör sig. Det finns en motsättning mellan fantasi och realism och mellan
lärande och upplevelse. Det är dock ett faktum att barnlitteraturen är en källa till
lärande. Detta faktum är en förutsättning för att barnboken kan ingå i barnpedagogisk
verksamhet. Flera studier visar att om barnen från tidig ålder har kontakt med böcker
påverkas läsutveckling och övrig framgång i skolan på ett positivt sätt. Vid intervjuer
med personal på daghem framkommer att de är medvetna om att läsning för barn
betyder mycket. Den amerikanske forskaren, William Teale, som Asplund Carlsson
m.fl. refererar till antyder att ”…den enskilda faktor som till största delen förklarar
skillnader i skolframgång mellan olika barn, som alla dock vuxit upp i en klart
skriftspråklig miljö, är just förekomsten av högläsning i form av en ’bedtime
story’.”(Teale 1986, se Asplund Carlsson et al. 1995, s. 11).

������6YHQVNXQGHUYLVQLQJ�RFK�OLWWHUDWXUDUEHWH�L�VNRODQ

Kristian Wåhlin (1988) var gymnasielärare i svenska och docent i litteraturvetenskap.
Han skrev bl.a. artiklar i och står som redaktör till antologin 7LG�DWW�OlVD�7LG�DWW WlQND.
Wåhlins artikel ”Litteraturens kontext” tar upp litteraturarbetets historia i skolan och hur
synen på litteratur förändrats med tidens gång. Där behandlas hur man har använt
litteraturen i skolan och hur det har sett ut i olika skolformer och för olika
åldersgrupper. Wåhlin diskuterade också de väntade förändringar i lärarutbildningen
som man visste skulle inträffa efter att antologin kom ut 1988.

På 1800-talet ansågs att barnboken skulle läsas i skolan för nyttans skull. Läsandet
skulle bidra till barnens fostran till arbetsamma och dugliga medborgare. God moral och
religiös fostran var viktiga syften. De allra första barnböckerna gavs ut med tanke på
barnen i överklassens familjer. Barnboken blev under 1800-talet undan för undan mer
vanlig även för bönders och arbetares barn. Det var fortfarande inte självklart att alla
kunde läsa men det var något man strävade efter och i mitten av 1800-talet infördes den
allmänna folkskolan. Under början av 1900-talet var det fortfarande nyttigheten med
läsandet som var det viktigaste, framförallt för de yngre barnen som gick i folkskolan. I
folkskolans undervisning användes dikter som hade anknytning till naturen eller till
bondens liv. Katekesen och psalmverser skulle man läsa och lära utantill (Wåhlin 1988,
s. 25f).
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Inom romantikens idéströmningar fanns andra ideal än nytta och förnuft. Litteraturens
estetiska värden som en källa till upplevelse och njutning betonades och nyttoaspekten
tonades ner. Dessa ideal påverkade under 1800-talet borgerskapets barn som var
läroverkselever. I vår tid har romantikens litteratursyn förts över från läroverken till
högstadium och gymnasium.

Under 1900-talet kommer ett tredje sätt att se på litteraturens roll fram. Det ges ut
litteraturantologier med upproriska syften, dock i begränsad omfattning. De behandlar
natur och miljövård samt innehåller texter med socialistisk ideologi. De är tänkta att
användas i kampen för en bättre värld. På 1970-talet var denna nya litteratursyn aktuell
genom de s.k. lundapedagogerna som ville arbeta på ett frigörande sätt med litteratur.
Den mer frigörande och förändrande litteratursynen har ändå spelat en ganska liten roll
vid jämförelse med de nyttoinriktade och estetiska synsätten (Wåhlin 1988, s. 27f).

Lärarhögskolorna utbildar lärare till grundskolans låg- och mellanstadium och har sina
pedagogiska rötter i folkskolan. De litteraturvetenskapliga institutionerna utbildar lärare
till högstadium och gymnasium och har sina pedagogiska rötter i läroverken. Den
litteratursyn som funnits i första hand i folkskolan har idag sin motsvarighet i
grundskolans låg- och mellanstadium. Den litteratursyn som funnits i första hand i
läroverken har idag sin motsvarighet i grundskolans högstadium och gymnasieskolan. I
slutet av 1980-talet förändras lärarutbildningen för grundskolan. Lärarhögskolorna och
övriga institutioner som utbildat lärare slås samman till en sammanhållen
lärarutbildning som utbildar lärare så att de kan undervisa årskurslöst och stadielöst.

De två beskrivna sätten att se på litteratur, det nyttoinriktade och det estetiska, kommer
därför att mötas i den sammanhållna lärarutbildningen. Wåhlin förutspådde en allvarlig
kris för litteraturarbetet i skolan med två oförenliga litteratursyner. Det vore inte bra om
någon av dem skulle segra över den andra eller om det skulle bli någon sorts
ställningskrig. Wåhlin menade att en möjlig väg vore att båda litteratursynerna genom
en sammansmältning sätter upp nya ideal för litteraturpedagogiskt arbete i den
årskurslösa och stadielösa undervisningen. Litteraturarbetet kan då utgå från elevernas
situation, något som de själva upplevt. Det viktiga blir då det ämne författaren genom
boken tar upp med sin läsare. Litteraturarbetet skulle då kunna få en mer frigörande
funktion (ibid., s.27f). Förskolepedagogernas utbildning står utanför de utbildningar
som Wåhlin här avsåg. Det skulle kunna vara så att litteratursynen i förskolan följer
grundskolans mönster, men det är inte självklart.

Wåhlin tog upp Piagets begrepp assimilation och ackommodation som uttryck för
kunskapstillväxt. Barnets världsbild byggs ut och förändras i olika etapper. När ny
kunskap läggs till den totala världsbilden utan att den förändras i grunden sker
assimilation av ny kunskap. När ny kunskap vänder upp och ner på barnets världsbild så
att den förändras i grunden, sker ackommodation av ny kunskap. Barnet behöver ny
kunskap och nya intryck för att växa och utvecklas. Barnet kan ta till sig det nya om det
bygger på något som det redan känner till. Wåhlin för över begreppen på textläsning
och menar att man har en förförståelse när man läser en text. Om texten bekräftar och
förstärker det man redan vet sker assimilation. Om texten inte stämmer med den egna
världsbilden uppstår oro och den kräver att man går tillbaka till sin världsbild och
förändrar den, då sker ackommodation (ibid., s. 12-14).
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������/LWWHUDWXUHQ�L�VNRODQ�L�HWW�YHWHQVNDSVWHRUHWLVNW�VDPPDQKDQJ

John Hultberg (1988) är vetenskapsteoretiker vid Göteborgs universitet. I artikeln ”Om
humaniora, litteratur och tradition” sätter han in litteratur i ett vetenskapsteroretiskt
sammanhang (s. 172). Hultberg utgår ifrån vetenskapsteorins indelning av vetenskapen i
tre olika inriktningar, humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap. De tre
inriktningarna definieras genom att de har olika forskningsområden, metoder eller att
deras intressen är olika. Hultberg refererar till vetenskapsfilosofen Jürgen Habermas
som på 1960-talet gjorde en indelning av vetenskaperna efter kunskapsintresse.
Habermas menade att den naturvetenskapliga forskningen söker att förklara världen,
den har ett tekniskt kunskapsintresse och söker objektiva sanningar. Den humanistiska
forskningen har ett praktiskt kunskapsintresse, den söker säkerhet genom att förstå
världen. Den samhällsvetenskapliga forskningen har ett emancipatoriskt
kunskapsintresse, den försöker att överbygga och förändra maktförhållanden. Habermas
genomgång visar att det finns flera olika sätt att se på vetenskap och dess uppgift.
Uppfattningarna har skiftat genom historien och ens egen uppfattning beror också på
vilken av vetenskaperna man själv har som bas. Förskolan har pedagogiken som
vetenskaplig tillhörighet. Den hör till den samhällsvetenskapliga traditionen som har ett
emancipatoriskt kunskapsintresse. Det finns naturligtvis inga enkla samband mellan
pedagogikens kunskapsintresse och litteratursynen i förskolan.

Litteraturen ryms inom den humanistiska vetenskapstraditionen tillsammans med bl.a.
filosofi, konst, musik, historia och språk. Samtliga är ämnen som ägnar sig åt
människan och hennes tankar. Humaniora har dock ingen självskriven ställning i vårt
högteknologiska  samhälle. Humaniora är intressant och får uppmärksamhet om den kan
bidra till att underlätta för ny teknik att föras in i samhället eller om litteraturen kan
användas för att stärka Sveriges ställning på den internationella marknaden. Under
1960- och 1970-talen fick naturvetenskapens forskningsmetoder mycket kritik för att
den fragmentariserar världen och inte tar hänsyn till sammansatta system och helheter.
Under 1980-talet står naturvetenskapen åter stark. Litteraturen har värderats olika med
tidens gång, den gemensamma nämnaren har varit berättandet. Hultberg menar att under
1980-talet talas det om berättelsens död, litteraturen byggs inte upp av berättaren utan
av läsaren. Den mest extrema varianten är det interaktiva dataspelet eller dataromanen,
där läsaren själv ges frihet att bygga upp handlingen. Friheten är en illusion då
dataprogrammet i slutändan begränsar möjligheterna (Hultberg 1988, s. 173-175).

En viktig fråga är hur synen på litteraturen påverkas av den teknologiska kulturen och
hur användningen av litteraturen i skolan påverkas. Litteraturen tillhör svenskämnet i
skolan. Hultberg menar att litteraturen underordnas de kunskapsmål som finns i
svenskans färdighetsträning. Den debatt som ibland förekommer om litteraturarbetet i
skolan handlar om vilken litteratur som ska läsas. En del förespråkar att man skall välja
något som knyter an till elevernas erfarenhet och en del att man ska välja ur den
västerländska litteraturtraditionen. Hultberg ifrågasätter det starka traditionsbegreppet,
han menar att alla i nämnda debatt egentligen menar att man ska välja ur vårt kulturarv,
dvs. den västerländska litteraturtraditionen (ibid., s. 176f).

Under 1980-talet togs en klassikerserie fram för skolan med motiveringen att värna
kulturarvet. Hultberg ställer frågan vad vi ska ha den litterära skolningen till och visar
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på att det finns flera strategier utifrån vilka litteraturens och kulturens roll i samhället
kan diskuteras. Utifrån en klassikerserie i skolan kan litteratur fungera som:
-en kunskapskälla för att förbättra kunskap inom andra områden, t.ex. historia eller
kanske naturvetenskap.
-att kulturen är bra i sig, viktigt med kunskap om god litteratur
-kultur och litteratur kan användas som kritik av samhällsförhållanden och
maktförhållanden.

I denna studie kommer Hultbergs teoretiska modell för litteraturens roll i skolan att
användas som utgångspunkt för teoridelen i kapitel 4, s. 23

������%LOGQLQJVEHJUHSSHW�L�GHEDWWHQ�NULQJ�VN|QOLWWHUDWXUHQ�L�VNRODQ

Leif Alsheimer (2000), lektor vid Internationella handelshögskolan i Jönköping, har
skrivit en artikel i antologin 'HQ� VN|QD� VN|QOLWWHUDWXUHQ som behandlar
bildningsbegreppet, ”Bildad, utbildad, obildad?”. I artikeln finns ingen direkt koppling
till förskolan, Alsheimer tar upp utbildningsväsendet i allmänhet och
högskola/universitet i synnerhet. Han visar på skönlitteraturens roll och funktion för
individen och för samhället. Bildningsbegreppet är centralt i hans litteratursyn. I
förskolan är bildning ett främmande begrepp, däremot är lärande och utveckling
centrala. Enligt Lpfö är förskolans uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande
(1998, s. 8).

Alsheimer menar att den individ som tillgodogör sig kunskap och bildning har tillägnat
sig något av bestående värde. Han är kritisk till utbildningsväsendets sätt att ta ansvar
för den process som genererar kunskap och bildning. Informationsteknologin och att
“söka på nätet” (s. 79) idealiseras på bekostnad av eftertanke och reflektion över
helheter och sammanhang. Alsheimer menar att skönlitteratur även fungerar som en
motvikt till mediekulturen, den ger en djupare insikt i svåra frågor. Det finns en
motsättning mellan bildning och kompetens, men de utesluter inte varandra. Kompetens
är en mekanisk kunskap om att tillämpa rätt arbetsmetoder i sitt yrkesliv. Alsheimer
menar att universitet och högskolors uppgift är att föra ett samtal som blir en självkritisk
spegel av samhället. När tid för läsning, eftertanke och analys minskar blir detta samtal
lidande.

Att läsa skönlitteratur är en process där man tar del av en eller flera tankar från början
till slut. Läsningen startar också den egna tankeprocessen. Skönlitteratur lyckas med
konststycket att upplysa om, gestalta, förklara och popularisera svåra frågor. Individen
kan själv välja fritt vilken bok man vill läsa utan att bry sig om den stora massan. Flitigt
läsande människor är bra för det offentliga samtalet som är grunden för ett demokratiskt
samhälle. Välgrundade åsikter bryts mot varandra på ett konstruktivt sätt.

Alsheimer menar att om man inte läser skönlitteratur förlorar man en dimension i
tillvaron. Han menar att man helst ska läsa om områden man inte känner till lika väl
som sitt eget. Han ställer frågan vad som händer om man endast kompetenstränas  och
inte läser och tar till sig en författares tankegångar och i sitt inre målar upp bilder och
formulerar egna ståndpunkter. Då kommer man att sakna egna inre tolkningsredskap
och riskerar därmed att bli framtidens objekt eller tillspetsat, framtidens offer. Risken är
stor att makt och bildning går skilda vägar. Det sociala och humanistiska underskottet
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skulle öka och det teknokratiska överskottet skulle förstärkas. Alsheimer åberopar
författaren Doris Lessing som givit resultatet av kompetensfixeringen ett namn: de
välutbildade barbarerna, som har gått i skolan i tjugo år med lysande studieresultat men
som aldrig läser en bok och struntar i allt som inte har med deras fackkunskap att göra
(Alsheimer 2000, s. 79-88).

������6DPPDQIDWWQLQJ

Lennart Hellsing är tydlig med att hans värderingsnormer är pedagogiska. I hans
pedagogiska värderingar lägger han in tre kriterier som han anser ska vara uppfyllda för
en bra barnbok. Boken ska intressera barnet, den ska ha tillräckliga estetiska
kvalifikationer och den ska ha en moral som vi kan acceptera. Han menar att barnboken
socialt sett är ett uppfostringsmedel med fyra uppgifter av pedagogiska art. För det
första att lära barnet behärska språket. För det andra att hjälpa barnet att upptäcka
världen. För det tredje att berätta för barnet om relationer mellan människor. För det
fjärde att aktivera barnets fantasi, känsloliv och kreativitet.

Hellsings litteratursyn överensstämmer inte med vad Ingrid Pramling m.fl tar upp. De
menar att det finns två poler mellan vilka synen på barnlitteratur rör sig. Å ena sidan
fantasi och upplevelse, å andra sidan lärande och realism. De menar också att man inte
kan dela upp barns erfarenheter i tankar eller känslor eftersom de lär hela tiden oavsett
vad vuxna tycker. Pramling m.fl. menar att orsaken till att barnboken överhuvudtaget
kan ingå i barnpedagogisk verksamhet är att den är en källa till lärande. I förskolan är
det viktigt att se barnen som lärande individer.

Kristian Wåhlin ansåg, i likhet med Pramling m.fl., att det finns två litteratursyner som
vuxit fram ur barnbokens historia och som är oförenliga, dels den nyttoinriktade dels
den estetiska. Dessa båda litteratursyner skulle komma att mötas i en förändrad
lärarutbildning på 1980-talet och Wåhlin förutspådde en allvarlig kris för
litteraturarbetet i skolan. Han pekade på en möjlighet, de båda litteratursynerna kan
smälta samman och därur kan förhoppningsvis nya ideal för litteraturpedagogiskt arbete
växa fram i den årskurslösa och stadielösa undervisningen. Wåhlin menade att
litteraturarbetet skulle kunna få en mer frigörande funktion än vad det tidigare haft.

John Hultberg och Leif Alsheimer anser båda att läsning av skönlitteratur är viktig för
en öppen debatt och kritik av samhällsförhållanden. I Hultbergs emancipatoriska
strategi uttrycker han att kultur och litteratur kan användas som kritik av
samhällsförhållanden och maktförhållanden. Alsheimer menar att om individen inte
skaffar sig bildning med hjälp av skönlitteratur utan istället endast utvecklar kompetens
inom sitt eget yrkesområde finns en stor risk att makt och bildning går skilda vägar.
Litteratur och kultur hjälper människan att formulera och utveckla egna ståndpunkter
om tillståndet i samhället. Jag menar att redan det lilla barnet behöver ges de verktyg, i
detta fallet kultur och litteratur, som behövs för att som vuxen känna sitt eget
människovärde och kunna delta i det offentliga samtal som Hultberg och Alsheimer
syftar på.
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����0HWRGVWXGLHU

������)RONVDJRUQDV�EHW\GHOVH

Folksagorna blev en del av barnlitteraturen under romantiken och dess ställning som
barnlitteratur har debatterats. Många har ansett att de inte är lämpliga för barn därför att
de anses grymma. Folksagorna har ändå behållit sin ställning som barnlitteratur.
Barnpsykologen och psykoanalytikern Bruno Bettelheim (1980) är en av dem som gett
folksagorna sitt odelade stöd. Han skrev boken 6DJDQV I|UWUROODQGH�YlUOG. Boken skrevs
1975 och nytryckningar har gjorts.

Bettelheim menar att om man fullt ut ska använda folksagans egenskaper ska man hellre
berätta den än läsa den högt. I vilket fall ska berättarens eller läsarens egen inlevelse
komma fram. Fördelen med att berätta sagan är att man kan variera den efter barnets sätt
att reagera. Både läsaren och lyssnaren ska ha nöje av sagan. Barnet har roligt åt det
fantasifulla och på ett intuitivt, omedvetet plan kan det förstå sig själv bättre. Den vuxne
kan glädja sig åt barnets nöje och åt att se att barnet får en aha-upplevelse. Den vuxne
ska inte förklara sagans innebörd för barnet. Det är genom att den som berättar förstår
vad sagan handlar om och vad sagan kan betyda för barnet som den når sitt jagstärkande
syfte. Enligt Bettelheim ska man inte använda sagoberättande i ett didaktiskt syfte (s.
181ff). I så fall skulle folksagorna inte ha någon självklar plats i förskolan vilket jag tror
att de har.

Psykologen Paul Jan Brudal (1986) har skrivit om folksagornas betydelse i 6DJDQ�RFK
GHW� RPHGYHWQD VSUnNHW��Han anser att folksagorna har en plats i vården av psykiskt
utvecklingsstörda, i olika former av psykoterapi för barn och vuxna samt att den har en
given plats i vanliga skolor och förskolor. Brudal menar att det inte är så viktigt om man
läser sagorna ur en bok eller om man kan dem utantill och berättar dem fritt. Bettelheim
däremot är mer inriktad på att sagorna ska berättas för att deras kraft att nå barnens
undermedvetna skall komma till sin rätt. De båda är överens om att folksagorna har ett
stort värde för barnen inte minst inom familjen (s. 182).

I ett kapitel redogör Brudal för det sätt som förskolläraren Maren Mehren använder
folksagor på vid en förskola i Norge. Hon menar att sagoläsning har ett stort värde både
för vuxna och barn. Situationen ger de vuxna en känsla av att de förmedlar något
värdefullt, barnen påverkas positivt av det och upplever vuxna som en naturlig
auktoritet. Genom sagorna får barnen ta del av en livssyn som utformats och förfinats
genom alla de år folksagorna funnits till. Denna livssyn är mindre ’farlig’ än enskilda
förskollärares syn på livsfrågorna. Mehren delger flera värdefulla erfarenheter av
sagoberättandet. Man startar dagen med en sagostund som fungerar som en samling
inför dagen. Sagostunden har blivit en inspirationskälla och utgångspunkt för lekar
under resten av dagen. Sagoläsningen startar på hösten då det börjar bli kallt och mörkt
på morgonen. Det finns en egen vrå för sagostunden, man samlas vid en öppen spis.
Man har märkt att sagoläsningen leder till samtal där vuxna har något att lära barnen.
Man hittar material till dramatiseringar och till dockteater i sagorna. Som komplement
till sagorna använder man folkmusik, visor och sägner. Arbetsgruppen har upptäckt att
folksagorna har ett ovanligt stort värde. Man återkommer till att ”…sagans budskap
förmedlas mera omedvetet från den vuxne till barnets omedvetna” (Mehren 1971-72, se
Brudal 1986, s. 72-77).



19

Brudal menar att det finns förskollärare som inte delar Mehrens uppfattning om hur man
bör arbeta med sagor. Många i vår förskola idag delar nog dessa skeptiska uppfattningar
till Mehrens arbetsmetoder och använder folksagan på ett okomplicerat och direkt sätt,
utan några djupare funderingar på hur och varför. Det finns praktiska svårigheter som
att barn börjar vid olika tider på morgonen. Man delar inte heller uppfattningen att
folksagan ska sättas in i ett vidare sammanhang. Brudal påpekar ändå att det borde vara
viktigt för förskollärare att tillägna sig den självtillit och kulturförankring som en
fördjupning i de historiska, kulturella och psykologiska sidorna hos folksagorna ger. I
Mehrens exempel visar det sig att i de samtal som följer i sagoläsnings spår kan de
vuxna lära barnen något (ibid. s. 75). Jämför med Bettelheim ovan som menar att man
inte ska använda folksagorna på ett didaktiskt sätt.

������/LWWHUDWXUSHGDJRJLVND�VWXGLHU

Detta avsnitt bygger på förskollärares och metodiklärares genomgång av hur man kan
arbeta med barnlitteratur i förskolan. Man är eniga om att barnboken är en viktig del i
verksamheten och förtjänar planering och genomtänkta metoder, oplanerad högläsning
är inget som rekommenderas. När jag tagit del av dessa pedagogers sätt att klä
litteraturpedagogiskt arbete i ord blir det tydligt vilken stor potential barnboken har som
medel i förskolans arbete.

Förskollärare Ann Granberg (1996)  skriver i 6PnEDUQV�VDJRVWXQG om hur hon utvecklat
arbetet med litteratur bland småbarn mellan ett och tre år. Hon utvecklade en tanke hon
burit på att sagostunden skulle kunna vara något mer än högläsning ur en bok. Hon
menar att när det gäller litteratur i  förskolan anser de flesta att det är självklart att läsa
sagor för barnen. Det är mysigt att läsa sagor och det är ett bra sätt att samla barnen
inför maten eller att dämpa spring- och stojlekar (jfr. Hansson s. 22). Men det är få som
lägger någon djupare pedagogisk vikt vid sagostunden (ibid., s. 9f).

Granberg går igenom hur sagostunden kan läggas upp. I sagostunden används
berättandet för att fånga barnens uppmärksamhet. För att behålla deras uppmärksamhet
är det viktigt att analysera förhållandena kring sagostunden. Sagostunden bör vara
regelbundet återkommande, helst varje dag. Det är bra att sagostunden är vid samma tid,
och att man väljer en tid då barnen är pigga. Det är också viktigt att välja en lugn plats
så att barnen inte störs. Barnen behöver hjälp med att sätta bilder till texten, därför
måste alla barn se bra. För att skapa atmosfär kring sagostunden omger man den med
ritualer. Ritualerna hjälper till att göra sagostunden efterlängtad. Man kan börja och
avsluta sagostunden med en ramsa eller en sång. Om sagan förvaras på ett spännande
sätt höjs förväntningarna ytterligare, en hemlig låda eller en koffert är bra (ibid., s. 48-
53).

Sagan kan berättas på olika sätt. Högläsning ur en bok kräver att berättaren är förtrogen
med sagan och att den läses med inlevelse. Om barnen skall ha behållning av
högläsningen behöver de hjälp att se bilderna och man behöver peka ut figurerna på
bilderna. Detta fungerar i små grupper om två till högst fyra barn. Om man berättar
sagan med hjälp av flanobilder på en flanellograf kan fler barn se sagan samtidigt.
Sagoberättande till diabilder gör också att många barn kan se samtidigt. Det är
stämningsskapande med stora ljusa bilder på en vägg i ett  mörkt rum. Sagan kan också
berättas med hjälp av egna illustrationer. Gruppen sitter runt ett bord och berättaren
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tecknar eller målar upp bilder under berättandet. Slutprodukten är ointressant,
huvudsaken är att barn och berättare får en gemesam upplevelse av sagan. Sagan kan
framställas tredimensionellt som en liten dockteater. Figurerna spelar upp sagan med
hjälp av berättaren. Sagan blir mycket levande med detta sätt att berätta och barnen kan
själva ta på figurerna och använda dem för eget berättande. Det tredimensionella sättet
är det som ger de mest begripliga bilderna för små barn (ibid., s. 55-57).

Susanna Ekström och Britt Isaksson (1977) menar i %LOGJOlGMH� RFK� OlVOXVW� att
högläsning är mycket viktig för barnens språkutveckling. Rim och ramsor, bilderböcker
etc. måste läsas högt för barn eftersom de inte kan läsa själva. Det som är speciellt med
en bok som fungerar bra för högläsning är att lyssnaren, i detta fallet barnet, inte
behöver förstå allt. Även om de inte förstår, upplever de en ’melodi’ i texten, och
gemenskapen i högläsningsstunden är en del av upplevelsen. Lusten och njutningen i
upplevelsen är huvudsaken, men det finns ett pedagogiskt perspektiv också. I åldern två
till fyra år utvecklar barnet förmågan att skilja mellan språkets innehåll och dess form.
Förekomsten av högläsning i denna ålder påverkar barnets kommande språkinlärning
och är därför ett starkt motiv till högläsning från ett års ålder. Det är viktigt att
förskolepersonalen väljer tidpunkt för högläsningen med omsorg. Barnen bör vara pigga
och ha lust att lyssna eftersom själva lyssnandet kräver koncentration och många barn
oftast ingår i gruppen. Förhållandena kan därför inte jämföras med godnattsagan i
hemmet  som är en avslutning på dagen där föräldern läser för ett eller två barn i en
familjegemenskap. Ekström och Isaksson ifrågasätter att högläsning i förskolan skall
vara avslappnande, de menar istället att barnen kopplar på alla sinnen och blir glada och
spralliga om de tycker om berättelsen (s. 38-43).

De menar också att man inte ska underskatta barnens kompetens (Ekström & Isaksson
1997, s. 40f). Många vuxna tror att förskolebarn inte kan lyssna till böcker utan bilder.
En text utan bilder för tre till fyraåringar måste väljas med noggrannhet för att fungera.
En högläsningsstund med korta kapitel och en handling som barnen känner igen kan
påbörjas med att friska upp minnet om förra kapitlet och avslutas med ett kort samtal.
De bilder som barnen sedan kan skapa med hjälp av färger och papper visar att de
inspireras av högläsningen och att de har fantasifulla bilder i sitt eget huvud.
Berättelserna kan också utgöra en grund för fortsatt lek. Ekström och Isaksson
uppmanar också till (ibid., s. 43) att högläsningsstunden skall vara fri från tjat om
ordning. Det ska vara kort och intensiv så att alla barn orkar koncentrera sig. Den vuxne
måste ha ett försprång genom att läsa boken i förväg, för att veta om upplevelsen
kommer att blir rolig, kuslig eller känslomässigt berörande.

Lisa Henriksson (2000), metodiklärare vid förskollärarutbildningen i Södertälje,
presenterar flera lekidéer kring bilderböcker i %RNSXIIDU (2000). Hon menar att böcker
skall användas aktivt, vakenvilan i förskolan är alltför ofta förknippad med oplanerad
högläsning (s. 5). Visst  behövs lugna högläsningsstunder men böcker skall också ge
lust till lek. I Södertälje (s.118) samarbetade förskollärarutbildningen och
barnbibliotekarien. Man bestämde sig för att göra om boklådorna som biblioteket
skickade ut till förskolorna. En boklåda skulle innehålla endast fyra titlar, men varje titel
skulle finnas i sju exemplar. Det skulle finnas en bok för stora och en för små, både för
pojkar och flickor. Studenterna på lärarhögskolan fick fungera som idésprutor och göra
lekidéer till böckerna. Häftena med lekidéer följde sedan med boklådorna ut till
förskolorna. Alla barn fick varsin bok att titta i och det blev ingen strid om att se
bilderna. Det var spännande att se vad som hände när barnen fick en egen bok att titta i.
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%RNSXIIDU innehåller utvalda bilderböcker för olika åldrar med en lekidé till varje bok
att använda före, efter eller i leken. Ett av exemplen (s. 32) är en lekidé till 3HWWHU�RFK
KDQV� I\UD� JHWWHU. Man kan lära rimmen utantill och visa färgbilder på overhead. Man
kan göra en variant på leken ”Björnen sover”, istället för att gå runt björnen får barnen
gå runt trollet Ludenben och sjunga, för att sedan bli jagade av Ludenben osv.

����%DUQERNHQ�L�I|UVNRODQ

Efter ovanstående översikt över synen på barnlitteratur i forskning och debatt kommer
jag i detta avsnitt in på hur det konkreta arbetet med barnlitteratur i förskolan beskrivs i
några undersökningar. Jag har funnit några undersökningar från 1970- och 1980-talen. I
artikeln ”Hur används böckerna i förskolan?” i 9nU� VNROD� %DUQNXOWXU refererar och
kommenterar universitetslektor Gunilla Borén fem specialarbeten som skrevs vid
Bibliotekshögskolan i Borås i slutet av 1970-talet (Eriksson m.fl. 1976-1977, se Borén,
1981:1). Borén konstaterar att det var ett ganska magert litteraturpedagogiskt arbete som
utfördes på förskolorna på 1970-talet. I de fem specialarbetena kartlades 63 förskolor i
åtta kommuner för att se hur deras boksamlingar såg ut, hur de använde böckerna samt
hur samarbetet mellan förskola och bibliotek fungerade. Undersökningarna visade bl.a.,
att ingen av den personal som tillfrågades använde barnböcker som ett aktivt
pedagogiskt hjälpmedel. Böckerna användes ”som lugnande medel” (1981:1, s. 5) vid
vilostunden och vid samlingen när barnen skulle sitta stilla. Personalen menade allmänt
att läsning är viktig för ordförråd, koncentrationsförmåga och att högläsning har en
kontaktskapande effekt, men undersökningarna visade att i praktiken fungerade det inte
så. Högläsning var mer något man tog till för att lugna barngruppen.

I tre FoU-rapporter, /lVVWLPXOHULQJVI|UV|N�L�I|UVNRODQ, /lVYDQRU�L�I|UVNRODQ samt %RNHQ
L�I|UVNRODQ redogör dåvarande adjunkt i pedagogik Brita-Lena Öman (1981, 1984, 1986)
för ett utvecklingsarbete inom förskollärar- och fritidspedagoglinjen vid Högskolan i
Borås. Arbetet startade med ett lässtimuleringsförsök på två daghem,
/lVVWLPXOHULQJVI|UV|N�L�I|UVNRODQ. Syftet var att stimulera till läsning både på förskolan
och i hemmen. När det gällde läsning i förskolan visade det sig att läsning av
barnböcker fanns med som en naturlig del i arbetet, däremot bearbetades inte det lästa
särskilt mycket (Öman 1981, s. 24). Öman lyfter här fram ett behov av att utveckla
litteraturpedagogiken i förskolan. I nästa rapport /lVYDQRU�L� I|UVNRODQ fortsätter Öman
(1984) med att undersöka hur förskolans läsmiljö ser ut och hur den möter barnens
behov. Resultatet visade att man läste bra böcker för barnen varje dag, men frågan ställs
till vilken nytta. En tredjedel av lässtunderna avbröts innan man läst klart. Det tyder på
att läsningen var oplanerad och mest fungerade som tidsutfyllnad mellan olika moment i
dagens program eller som vänteläsning innan barnen blev hämtade av föräldrarna (s.
48). Endast en gång av de 103 observerade lässtunderna förekom bearbetning av
läsupplevelsen. Bearbetningen gjordes genom samtal om det man läst (s. 49). Öman
menar att: ”I förskollärarutbildning måste man arbeta med att förbättra lässtundens yttre
ram, hur man kan ordna det för att hjälpa barn att koncentrera sig på och ta till sig och
bearbeta det man läser för dem” (1984, s. 51).

I den tredje rapporten %RNHQ� L� I|UVNRODQ beskriver Öman (1986) ett projektarbete som
skulle behandla bokens roll i förskolan. Två förskolor, bibliotek och
förskollärarutbildningen samarbetade i projektet som skulle ha boken som röd tråd. Det
gick ut på att förbättra situationen kring läsning av barnböcker. Projektet syftade ytterst
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till att stimulera barns språkutveckling (s. 1). Projektet resulterade bl.a. i att personalen
fick en större insikt i och utbildning i berättarkonst. Vissa sagor och berättelser
bearbetades på olika sätt i barngrupperna (s.21). Förhoppningen var att de två
förskolorna skulle fungera som modeller för andra förskolor (bil. 1, s.2).

I flera av de källor jag tagit del av kan man finna en kritisk syn på förskollärarnas sätt
att använda barnboken, men det finns också positiva erfarenheter och omdömen. I
artikeln ”Alfons, Totte, Pippi, Laban och Nicke poppis på dagis” ur )DFNOlUDUHQ
intervjuar Hasse Hedström (1989:22) bl.a. Jan Hansson som är litteraturpedagog vid
Barnboksinstitutet. Hansson menar att högläsning för barn är något som används
”ibland slappt och som ett sorts kollektivt Valium”. Man läser ur någon barnbok för att
lugna en alltför livlig barngrupp, men han framhåller också, att det finns många
förskolor som använder litteraturen på ett medvetet sätt. Man läser, berättar och sedan
bearbetar man känslor, reaktioner och tankar med hjälp av t.ex. drama eller bild.
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Den teori jag har valt att använda har jag hämtat ur John Hultbergs artikel ”Om
humaniora, litteratur och tradition” (1988). Uppsatsens problemformulering handlar om
hur litteratursyn kommer till uttryck i litteraturpedagogiskt arbete i förskolan. Det finns
flera sätt att se på litteratur som jag gått igenom i kapitel tre. Övriga arbeten som jag
refererar till innehåller också intressanta och mycket välformulerade uppfattningar om
barnlitteraturens betydelse. Jag har valt Hultbergs tre strategier för att jag uppfattar dem
som tydliga samt att de kopplas direkt till tre vetenskapstraditioner, som i förlängningen
hjälper till att sätta in skönlitteratur och i detta fallet barnlitteratur i ett större
sammanhang. De tre litteratursyner jag använder anknyter till Hultbergs tre strategier
som han benämner den pragmatiska, den traditionalistiska och den emancipatoriska
strategin. Utifrån uppsatsens ämne tolkar jag strategierna så att den första strategin
sätter läsförmågan i centrum, den andra sätter litteraturen i centrum och den tredje
strategin sätter barnets behov och utveckling i centrum.

Hultbergs strategier är skrivna på ett övergripande sätt och har ett samhällsperspektiv,
jfr. avsn. 3.3.3. Uppsatsen har ett individ- och smågruppsperspektiv. Varför jag ändå
valt denna teori är att jag tänker mig att individen och den lilla gruppen ingår i samhället
och att de värderingar eller, om man så vill, ideologi som finns på det övergripande
planet påverkar individen i vardagslivet. De värderingar jag tar upp gäller litteratursyn.
Det kanske visar sig att det inte finns någon litteratursyn alls i förskolan och att det
litteraturpedagogiska arbetet kanske styrs av någon sorts låt-gå mentalitet. I så fall anser
jag att man inte kan benämna användandet av barnboken i förskolan som
litteraturpedagogiskt arbete.

När det gäller den emancipatoriska strategin kanske man inte idag kan säga att kulturen
och litteraturen direkt utövar samhällskritik. Jag tolkar strategin så att kulturen och
litteraturen har en roll som spegel av samhället och som därigenom ger möjlighet att
ifrågasätta den gällande ordningen. Jag anser att litteraturen inspirerar till egna tankar
och åsikter. Den startar processer i tanke och känsloliv som inte alltid är synliga för
omgivningen och som inte kan mätas av någon annan än individen själv.

����'HQ�SUDJPDWLVND�VWUDWHJLQ

Humaniora ska vara nyttig i samhället, förutsättningarna för vad som är nyttigt bestäms
av den teknologiska kulturen, underförstått naturvetenskapen. Litteraturen kan vara en
kunskapskälla som hjälper oss att förstå historiska sammanhang och som hjälper oss att
inhämta kunskaper från andra områden.

När man för över detta på litteraturen i skolan blir det i första hand läsinlärning och
läsförmåga som betonas. Vad man läser är inte viktigt, men språket måste vara gott. Det
är viktigt att man går vidare till svårare texter när man lärt sig läsa. I andra hand är det
viktigt att föra in tekniska kunskaper, t.ex. att man använder datorer att skriva på. Ett
tredje sätt att argumentera är att litteratur kan användas för att chefer i arbetslivet ska
göra ett bättre jobb. Litteraturen blir ett redskap för att uppnå andra mål än att ta del av
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den litterära traditionen. Litteratur blir ett medel för att nå måluppfyllelse och är inget
mål i sig.

De som förespråkar en pragmatisk strategi lägger samtidigt stor vikt vid litteraturens
traditionsbevarande funktion. Litteraturen är en enande kraft som förenar pedagogiska
mål som läsinlärning med ideologiska mål som att ta till sig litteraturarvet.

Lennart Hellsing (1999) menar att barnlitteraturen är ett uppfostringsmedel vars
huvuduppgifter är av pedagogisk art, en av de viktigaste är att lära barnet att behärska
språket. Boken måste också intressera barn och ge dem upplevelser och glädje i nuet (s.
26). Boken blir en bruksartikel som barnen bildlikt tuggar i sig (s. 43). I Ingrid Pramling
et al:s. (1993) forskning har man arbetat med barns lärande i fokus. Man har arbetat
med barns lärande av sagor och menar att sammankopplingen av sagor och barns
kognitiva utveckling kan anses ovanlig. Oftast förknippas sagor med barns bearbetning
av känslor. Pramling et al. anser att om man delar upp barns värld i två delar, en som
har med tankar och en som har med känslor att göra så gör man ett grundläggande fel (s.
13f).

����'HQ�WUDGLWLRQDOLVWLVND�VWUDWHJLQ

Den traditionalistiska strategin hävdar att humaniora har ett egenvärde. Den vänder sig
mot nyttoperspektivet och fokuserar litteraturens bildningsfunktion. Ofta har den
traditionalistiska strategin ett fostrande förhållningssätt. Litteraturen som tradition eller
kulturarv ska ge eleverna kunskap om god litteratur, vilket stärker den kulturella
identiteten.

Det är en akademisk strategi som gärna sluter sig inom sin egen disciplin och inte lägger
så stor vikt vid att relatera litteratur till olika grupper eller olika intressen. Det viktiga är
att eleverna fostras in i den traditionella kulturen, vårt kulturarv. Det är en rättighet att
få veta vilka Shakespeare och Sofokles är.

Hultberg refererar till den franske sociologen Pierre Bourdieu som menar att förutom ett
ekonomiskt kapital så har vi ett kulturellt kapital som innebär att viss litteratur anses
som den rätta att ha läst och tillägnat sig. Hultberg menar att man måste kritisera skolan
om den upprätthåller ojämlikhet i form av att viss litteratur anses vara den rätta (1988, s.
181).

Denna strategi ger inte något utrymme för elevens sociala bakgrund eller intressen som
grund för vilken litteratur man ska välja att läsa.

Hellsing argumenterar emot dem som avfärdar vissa böcker som ren underhållning och
som därför inte anses ha något bestående värde. Han anser att författarens mål inte får
vara att skapa goda barnböcker som man sedan försöker få barnen att läsa. Det är inte i
första hand barnen som ska nå fram till böckerna utan tvärtom (1999, s. 26f). Leif
Alsheimer däremot fokuserar på litteraturens bildningsfunktion. Han argumenterar
visserligen inte om god eller mindre god litteratur, men han menar att skönlitteraturen
tar upp de eviga frågorna och att litteraturen därför har ett bestående värde (2000, s. 80).
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����'HQ�HPDQFLSDWRULVND�VWUDWHJLQ

Den emancipatoriska strategin utesluter varken nyttoperspektiv eller bildning. Den
sätter in litteraturen i ett politiskt och socialt sammanhang och använder den på ett
frigörande sätt. Målet med att läsa litteratur är att eleverna ska kunna förstå sig själva
och det samhälle vi lever i på ett bättre sätt.

Den emancipatoriska strategin är politiskt radikal och hävdar att humaniora och
kulturen ska användas som kritik av rådande maktförhållanden och för att skapa ett
bättre samhälle. De svaga i samhället ska genom litteraturen kunna bli inspirerade till att
tänka kritiskt och få självförtroende att uttrycka sina åsikter.

En av Hellsings värderingsnormer är att om barnboken berör etiska frågor måste den ha
en ’moral’ som man kan acceptera. Om boken har en bristfällig moral är det en dålig
barnbok (1999, s. 52). Alsheimer menar att individernas grad av bildning påverkar den
offentliga debatten. Ett offentligt samtal där många olika åsikter bryts mot varann är
grunden i ett demokratiskt samhälle (2000, s. 81). Pramling et al. klargör att sagan inte
kan ses som något artskilt från kunskap och fakta. Alla erfarenheter ett barn gör
utvecklar deras tänkande och förståelse. Barn använder båda hjärnhalvorna samtidigt
och uppfattar och upplever ständigt, därför kan man inte dela upp barnens inre i tankar
och känslor (1993, s. 13f). Kristian Wåhlin hade en förhoppning när han menade att
litteraturarbetet i skolan skulle komma i kris när lärarutbildningen förändrades på 1980-
talet. Han hoppades att de båda litteratursynerna, den nyttoinriktade och den estetiska
skulle kunna sammansmälta i skolans litteraturarbete. Därmed skulle litteraturarbetet
mer kunna utgå mer från elevens egen situation och kunna fungera på ett mer frigörande
sätt än tidigare (1988, s. 27f).

����7HRULQV�WLOOlPSQLQJ�LQRP�I|UVNROHSHGDJRJLVN�NRQWH[W

I nedanstående framställning kommer min egen tolkning av Hultbergs strategier att
överföras på det konkreta arbetet med litteratur i förskolan.

En pragmatisk litteratursyn i litteraturpedagogiskt arbete i förskolan innebär att det inte
spelar så stor roll vad man läser, bara man läser och går vidare till svårare texter.
Personalen erbjuder litteraturen utan någon speciell tanke på urvalet. Man väljer lite av
varje, både nya och äldre böcker. Idén som styr är att litteratur främjar språkutveckling.
Den metod man i första hand använder är högläsning som i förlängningen förväntas leda
till barnens egen läsinlärning.

En traditionalistisk litteratursyn i litteraturpedagogiskt arbete i förskolan innebär att
personalen vill att barnen ska få ta del av god barnlitteratur. Man vill förmedla
kulturarvet genom att dela med sig av litteraturens estetiska värden som en källa till
upplevelser. Idén som styr är att litteraturen bär och förmedlar de eviga frågorna. Man
väljer böckerna medvetet utifrån en kvalitetsaspekt. Den metod man i första hand
använder är att bearbeta det lästa på olika sätt.

En emancipatorisk litteratursyn i litteraturpedagogiskt arbete i förskolan innebär att
personalen har en ambition att det sker ett möte där barnen och boken möts med
personalens hjälp. Man har en dialog kring det lästa med barnens utveckling och behov i
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centrum. Idén som styr är att litteratur kan frigöra till självständighet och ger möjlighet
till inre växt. De metoder man använder väljs utifrån konkreta formulerade behov i
barngruppen. Man inspireras av barnens uttryck när man arbetar vidare.
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Metodval innebär, enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) i
)RUVNQLQJVPHWRGLN ett strategiskt val utifrån undersökningens syfte och
problemformulering. Metoden skall väljas så att den fungerar som ett mätinstrument i
arbetet med att besvara dessa. Det finns två huvudgrupper av metoder, man måste alltid
ta ställning till vilken av dem som är mest lämplig. Dessa båda är kvalitativa och
kvantitativa undersökningsmetoder. Fördelen med kvantitativ metod, t.ex. enkät, är att
man får ett reslutat från många undersökningsenheter. Resultatet av undersökningen kan
generaliseras och användas i ett brett perspektiv, nackdelen är däremot att materialet
inte ger en lika nyanserad bild av problemet som vid ett kvalitativt metodval. Vid
kvalitativ metod har man betydligt färre undersökningsenheter, t.ex. djupintervju, vilket
ger en annan typ av resultat. Fördelen med kvalitativ metod är att man kan få en djupare
förståelse för ett problem och hur bakomliggande faktorer och samband ser ut.
Resultatet kan däremot inte generaliseras på samma sätt som vid kvantitativ metod (s.
76f).

I� 'HQ� NYDOLWDWLYD� IRUVNQLQJVLQWHUYMXQ menar Steinar Kvale (1997) att
forskningsintervjun är ett sätt att samla information och få en beskrivning av de
intervjuade personernas livsvärld (s. 13f). Beskrivningen används  och dess mening
tolkas utifrån den aktuella undersökningens förutsättningar. Styrkan hos intervjun är att
man kan få flera personers uppfattningar och tankar om ämnet. Intervjun är till sin
karaktär ett samspel mellan den intervjuade och intervjuaren, Kvale menar att samspelet
ger möjlighet att bygga ny kunskap (s. 21).

Den här uppsatsens syfte är att undersöka och beskriva olika sätt att se på barnlitteratur
och vilka metoder man använder i litteraturpedagogiskt arbete i förskolan. Det jag vill
uppnå är att med hjälp av några respondenter få en djupare beskrivning och förståelse av
problemet. Det bästa sättet att få ett gott resultat är att lyssna på respondenternas tankar
och beskrivning av vad de arbetar med, hur de arbetar och varför de gör på ett visst sätt.
Detta får jag bäst reda på om jag intervjuar respondenterna. Jag har därför valt att
använda kvalitativ intervju som metod.

Med hjälp av uppsatsens frågeställningar har jag valt ut viktiga begrepp som bildar en
intervjuguide. En intervjuguide används som ett hjälpmedel vid intervjun för att få svar
på frågeställningarna (se intervjuguide bil.1). De intervjuade personerna vid
djupintervjuer kan ha olika positioner i förhållande till den företeelse som de ska berätta
om. Därför finns det intervjuer av två slag, respondentintervju och informantintervju.
Mina intervjuer är respondentintervjuer då de personer jag intervjuade själva är
delaktiga i den undersökta företeelsen. Vid en informantintervju har den intervjuade en
position vid sidan av den undersökta företeelsen (Holme Solvang, 1997, s. 104f).

För att prova mitt undersökningsinstrument har jag valt att genomföra en provintervju
vilket gav mig möjlighet att korrigera och komplettera frågorna. Jag lärde mig att ställa
frågor på ett öppet sätt så att de inbjuder respondenten att svara fritt istället för att
fundera över vad jag vill att hon skall svara. Jag lärde mig också att ställa följdfrågor
direkt även om samtalsämnet för tillfället inte knöt an till intervjuguiden. Provintervjun
finns inte i utskriven bearbetning eftersom jag endast lyssnade igenom den för att kunna
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förbättra min frågeteknik. Vid intervjuerna försökte jag att ställa frågor på ett sådant sätt
att respondenterna så konkret som möjligt kunde beskriva sitt arbete. När de uttryckte
sig konkret så fick jag också en bra bild av hur man arbetar och kan sätta in deras arbete
i uppsatsens sammanhang och får möjlighet att besvara frågeställningarna.

����8UYDO

Urvalet av undersökningsenheter gjorde jag i tre steg. I steg ett bestämde jag vilken
kommun jag skulle undersöka. Jag valde en kommun som jag själv känner till. Orsaken
var att det var mest praktiskt eftersom min kännedom om kommunen var en tillgång.
Jag skulle ha kunnat välja vilken kommun som helst då det finns förskolor i alla
kommuner i Sverige.

I steg två valde jag vilka förskolor jag skulle undersöka. Jag valde ut två förskolor så att
en jämförelse mellan de båda enheterna skulle kunna ge intressant material. När jag
valde förskolorna utgick jag dels från personlig kännedom dels använde jag Internet
som urvalsinstrument. Jag sökte information om förskolorna på respektive hemsida. Det
finns 24 förskolor i kommunen. Urvalet begränsades till de elva som då hade egen
hemsida. Jag tittade på alla hemsidor och valde bort en av dem som endast hade bild på
förskolan och dess miljö samt bild och namn på personal. Då återstod tio förskolors
hemsidor, bland dem sökte jag efter förskolor med sådana formuleringar i
verksamhetsplanen som anknyter till uppsatsämnet.

Förskolorna i urvalet hade formuleringar kring språkstimulans i sina verksamhetsplaner,
men de såg ut på olika sätt. Variationen bestod av att formuleringen ibland fanns med i
de inledande raderna, ibland hade man lagt ner extra möda vid formuleringen. Några
förskolor betonade istället utevistelse och temaarbete kring natur och miljö som särskilt
viktiga. Jag valde två förskolor som, efter min bedömning, hade de mest utförliga och
tydliga formuleringarna kring språket, sagor och läsning. Förskola A valde jag för att
den har en språkprofil i sin verksamhetsplan. I sex punkter redogör man för arbetet med
ett språkprojekt som startades 1996, se avsnitt 6.2. Profilering innebär att ett inslag i
verksamheten anses så viktigt att det ger förskolan en viss profil. Det ger arbetet en
tydlig inriktning, både för personal, barn och föräldrar. Förskola B valde jag för att det
är den enda förskolan där ordet böcker förekommer i verksamhetsplanen, det väckte
min nyfikenhet på förskola B. Den har också ett eget faktabibliotek som är till för
barnen, se avsnitt 6.7.

Min egen kännedom om kommunens förskolor påverkade urvalet. Jag vet genom egen
erfarenhet att de båda förskolorna bedriver ett gott och engagerat arbete, men försökte
ändå att välja förskolor som var så olika som möjligt. Förskola A är belägen i
kommunens mest invandrartäta område. Bebyggelsen består av hyreshus och
radhuslägenheter och det finns viss villabebyggelse. Förskola B är belägen i ett område
där bebyggelsen mest består av villor och en del radhuslägenheter. Bostäder började
byggas där under slutet av 1980-talet och pågår fortfarande. Skolan i förskola B:s
område är den första skolan i kommunen som tar emot alla åldrar av barn från
förskolebarn upp till år nio.

I steg tre skedde urvalet av respondenter. Det skulle äga rum inom gruppen fast anställd
personal med utbildning som förskollärare eller barnskötare. Eftersom jag valde att
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undersöka två förskolor ville jag göra lika många intervjuer på varje ställe. Jag valde att
göra tre intervjuer på varje ställe vilket verkade vara ett rimligt antal. Jag bedömde att
tre respondenter på samma förskola skulle ge en bra bild av hur man arbetar med
barnlitteratur just där. Samtliga respondenter är kvinnor. Personalen utsåg själva vilka
som skulle bli intervjuade, det blev de som är speciellt intresserade av ämnet.

����7LOOYlJDJnQJVVlWW

Jag tog kontakt med rektorerna på de båda förskolorna via e-post. Jag gjorde en
förfrågan om att få göra tre intervjuer med pedagogisk personal på varje ställe och skrev
att jag skulle ta telefonkontakt inom en vecka. Via telefon fick jag sedan klartecken och
bad om att få vidare hänvisning till personal som ville ställa upp på en intervju. Jag tog
därefter telefonkontakt med en person vid varje förskola och fick genom henne
ytterligare två namn. Vid telefonsamtal med dem kom vi överens om lämplig tidpunkt
och jag lämnade kort muntlig information om vad intervjun skulle komma att handla
om.

Intervjuerna gjordes på respektive förskola, i rum där vi fick vara ostörda. Vid ett
tillfälle kom det in annan personal ett par gånger vilket innebar en viss störning.
Samtliga intervjuer spelades in på band, vilket är det bästa sättet att få med all
information. Det kan vara lätt att missa något om man enbart för egna anteckningar. Jag
hade också med papper och penna för att vid behov kunna anteckna under intervjun. Jag
använde bara stödanteckningar vid ett tillfälle då bandet i bandspelaren tog slut. Efteråt
skrev jag ned intervjuerna så gott som ordagrant med hjälp av banden. Jag bedömer att
svaren är relevanta. Respondenterna hade gott om tid att fritt uttrycka sig och beskriva
arbetet. Vid bearbetningen har jag försökt att distansera mig till materialet som är
insamlat i en för mig välbekant miljö. Vid kvalitativa intervjuer finns alltid en risk att
respondenterna svarar så som de tror är lämpligt eller att de anpassar svaren på annat
sätt. Det är omöjligt att helt utesluta att så varit fallet vid mina intervjuer.
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����,QVDPODW�PDWHULDO

I kapitlet presenteras material om de två förskolorna, som är hämtat från respektive
förskolas hemsida på Internet, avsnitt 6.2 och 6.7. Uppsatsens huvudmaterial som jag
samlat in vid sex intervjuer med förskolepersonal presenteras sedan. Med hjälp av
intervjuerna har jag gjort en sammanställning över arbetet på förskolorna, avsnitt 6.2.1
och 6.7.1. Därefter redovisas tre intervjuer från förskola A och sedan tre intervjuer från
förskola B. Jag har valt att inte nämna respondenternas namn, förskolornas namn och
inte heller kommunens namn. Det finns ett etiskt krav på anonymitet som är viktigt att
följa. Det råmaterial jag utgår ifrån är utskrifter från de inspelade intervjuerna (2001-
2002) samt utskrifter från förskolornas respektive hemsida (2001-10-20). Källorna
förvaras i min skrivbordslåda.

Modellen för resultatredovisning har jag hämtat ur Forskningsmetodik (Holme Solvang,
1997, s. 141f). Jag gör en helhetsanalys av intervjuerna, vilket innebär att jag väljer ut
viktiga problemområden ur intervjuerna. Uppsatsens frågeställningar är de
problemområden jag haft som utgångspunkt i redovisningen:

1. Finns det olika sätt att se på barnlitteratur i det litteraturpedagogiska arbetet i
förskolan?

2. Är något synsätt dominerande eller finns det utrymme för olika synsätt?

3. Kommer olika synsätt till uttryck i valet av litteraturpedagogiska metoder?

Intervjuerna analyseras systematiskt så att de delar som är relevanta för
frågeställningarna lyfts fram. För att levandegöra materialet använder jag också direkta
citat.

����3UHVHQWDWLRQ�DY�I|UVNROD�$

Förskola A:s profil är att arbeta med språket. Där startades ett språkprojekt 1996 efter
att man uppmärksammat barnens behov av språkstimulans. Förskola A är en
mångkulturell förskola där upp till 45 % av barnen har invandrarbakgrund. Både bland
barnen med invandrarbakgrund och bland de svenska barnen var det vanligt med brister
i ordförråd och ordförståelse. Förskolan har dokumenterat sin språkprofil med några
punkter för att beskriva hur man arbetar. Följande citat är hämtat från förskolans
hemsida på internet:

Detta gör vi genom att:
• ta vara på tillfällen att prata med barnen i vardagssituationer
• arbeta i små grupper ’språkverkstad’, där vi har möjlighet att kommunicera med varje

enskilt barn
• jobba mycket med rim, ramsor och sång
• berätta och dramatisera sagor
• vi visar orden med konkret material, så kallade ’språkpåsar’
• ge barnen positiva upplevelser och utveckla alla sinnen
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Man lägger stor vikt vid att alla ska mötas med respekt och att alla har rätt att känna sig
stolta över sitt kulturella ursprung. I det informationssamhälle vi lever i ser man det som
en nödvändighet att barn har ett väl fungerande språk, för att kunna uttrycka sin vilja,
sina tankar och känslor. Man inriktar arbetet på språklig medvetenhet. För att få trygga
och glada barn med en god självkänsla arbetar man dessutom med ett medvetet positivt
förhållningssätt, i en strukturerad verksamhet med fasta rutiner. Förskolan har fem
avdelningar med sammanlagt 95 barn. Den är  belägen i ett område med stor andel
hyreshus men det finns också en del villabebyggelse.

������$UEHWHW�PHG�OLWWHUDWXU�Sn�I|UVNROD�$

En del av arbetet i språkprojektet utförs i mindre barngrupper om fem till åtta barn.
Barnen delas in i grupperna efter ålder och språkmognad. Verksamheten i grupperna
benämns språkverkstad och varje barngrupp har språkverkstad en eller två gånger per
vecka. Språkverkstaden innehåller olika moment som finns med varje gång, den startar
med en börja-ramsa och avslutas med en slut-ramsa som alltid är samma. Det finns ett
träningsmomentet, som kan vara att träna ljud eller ord. Det finns ett rörelsemomentet,
som kan vara att sjunga en sång med rörelser. Det finns ett berättarmoment där sagan
används, en docka deltar och hjälper personalen att leda samlingen. Det ska vara en
dialog med barnen där sagan och dockan används för att få igång dialogen. Momenten i
språkverkstaden är alltid samma och innehållet i dem får inte bytas för ofta. Det är alltid
samma barngrupp, samma ledare och man sitter på samma plats. Man illustrerar sagor,
sånger och träningsmoment med hjälp av konkreta figurer, föremål och bilder.
Materialet förvaras i fantasifullt tillverkade påsar eller väskor och plockas upp samtidigt
som man berättar eller sjunger. Materialet tillverkas av en i personalen efter förslag från
de övriga. En bok som passar att göra sagopåse av ska vara kort och kärnfull och den
ska ha ett bra budskap.

Arbetet syftar till att förstärka språket genom att ge barnen täckning för orden. Periodvis
har man tagit emot barn som inte kunnat ett ord av svenska språket. Generellt har det
varit så att barnen haft bristande ordförråd och ordförståelse. På samtliga avdelningar
ingår språkverkstaden i den gruppverksamhet man har på förmiddagstid. Därutöver
används arbetsmaterialet vid samlingar i större grupper i skiftande omfattning.
Barnböcker finns med i verksamheten och används dagligen, lite olika på de olika
avdelningarna. Några avdelningar använder förhållandevis lite tid till traditionell
högläsning och några mer tid. Barnen har en vilostund mitt på dagen, den sk. ’vilan’.
Tidigare använde man vilan för högläsning för de äldre barnen som var vakna. Man har
helt eller delvis bytt ut högläsningen på vilan mot småbarnsmassage istället. Barnen
ligger på madrasser och får massage en stund och många tycker att det fungerar bättre
än läsning för att få lugn i stora barngrupper.

De senaste åren har barnen fått en bok i julklapp. Förr när man hade julgransplundring
fick barnen en godispåse. Det slutade man med och bestämde att lägga en extraslant till
varsin bok till barnen. Boken köps ur bokklubben ”En bok för alla” och detta har blivit
ett omtyckt inslag. För många av barnen är det den första bok de får. De böcker som
delats ut har man också gjort sagopåsar av. Barnen får på så sätt både boken med sig
hem och man berättar den på förskolan.
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I samarbete med skolan har man också plockat ihop en språklåda med böcker på olika
språk. Ur den kan barn och föräldrar med främmande hemspråk låna hem böcker på
hemspråket. Det bästa är att de böcker som läses i hemmet är på det egna språket. På
förskolan kan man läsa samma bok på svenska. Det har också visat sig vara det bästa för
barnen att prata hemspråket i familjen eftersom de då får en grund att stå på när de lär
sig svenska.

Alla bilderböckerna på förskolan förvaras så att barnen kan se dem. De står i hyllor med
framsidan utåt så att bilden syns vilket underlättar för barnen att välja bok. De flesta
böckerna lånar man på biblioteket. En personal åker dit och lånar med en låda till
respketive avdelning. Tidigare fick barnen följa med, men det har man numera ingen
möjlighet till. Förändringar på biblioteket har inneburit att barnavdelningen inte längre
är bemannad. Personalen på förskola A anser att servicen därför försämrats.
Möjligheten att rådfråga bibliotekarien finns givetvis kvar, och när hon är tillgänglig är
man mycket nöjd med den hjälp man får.

Respondenterna på förskola A arbetar på tre olika avdelningar. Jag kallar dem Anna,
Astrid och Anita som är fiktiva namn.

����,QWHUYMX�PHG�$QQD

������2OLND�VlWW�DWW�VH�Sn�OLWWHUDWXU�L�$QQDV�EHVNULYQLQJ

Anna är barnskötare med 12 års yrkeserfarenhet. Hon tycker att det är viktigt att välja
saga utifrån de behov som finns i barngruppen. Hon betonar att ”…man tänker ju till när
man väljer en saga…man vill ju ha en koppling, man har en tanke med varför man valt
just den…”. Ibland är det svårt att välja en saga som passar exakt, men hon försöker
alltid hitta en koppling. På avdelningen har man lite bekymmer med fem flickor som
inte riktigt kan vara sams. Därför försöker personalen att välja sagor som handlar om
utanförskap. Berättelsens handling kan bidra till att barnen får upp ögonen för att både
andra och man själv kan göra fel.

En bok Anna berättat i språkverkstaden är 6NDWDQ�%HDWD, den handlar om en skata som
hittar blanka saker när hon är ute och flyger. Hon tar med sakerna hem till sitt bo.
Beatas kompis latan ragatan kommer och stjäl sakerna för henne. Alla barnen tycker
synd om Beata som blir av med sina fina saker, men Beata hade hittat dem ute så de var
ju inte hennes. I boken kommer etik och moral in, att man inte ska stjäla. Det blev en
väldigt bra diskussion med barnen.

6DJDQ�RP�.DUONQXW är rolig. Karlknut är en farbror som har en mask som husdjur, därför
är de andra inte snälla mot honom. Även här kommer etik och moral in när de andra inte
är snälla mot farbrorn för att han har en mask som husdjur. Annas avdelning har två
egna maskar, Kurt och Bert, som bor i skogen på avdelningen. Man har hittat på att
Karlknut också är kompis till Kurt och Bert.

Anna är svag för böckerna om Grodan av Max Velthuis för att de har ett budskap.
*URGDQ�RFK�IUlPOLQJHQ tycker hon passar väldigt bra eftersom man har många barn med
invandrarbakgrund vid förskolan. *URGDQ� RFK� NlUOHNHQ läser man alltid på ”Alla
hjärtans dag”, eftersom den är så fin. *URGDQ� RFK� GHQ� VWRUD� GDJHQ var den bok man
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först gjorde sagopåse av. Eftersom den handlar om grodans födelsedag berättar man
alltid den när man firar barnens födelsedagar.

Anna tycker själv om böcker, och menar att man kanske tappat lite av det här med att
bara läsa böcker för barnen. Det gjorde man alltid förr på barnens vila, men man har
bytt ut högläsningen mot massage på vilan. Numera blir det att barnen får läsa en bok
när de själva har lust,  ”…det blir väl mest att dom sitter och läser själva eller tittar i
böcker och så ropar dom, kan vi läsa den här då gör vi ju det, självklart, men det blir
mer spontant på deras villkor”. Hon säger att läsa en bok är något hon kanske saknar
forum för, man pratar om det ibland i personalgruppen. De har inte tagit bort böckerna
men använder dem på ett annat sätt.

Sedan man började arbeta med språkprojektet har verksamheten blivit väldigt mycket
roligare både för personal och barn. Anna har aldrig fler än fem barn i sin grupp. De
barn som aldrig säger något i större grupper pratar i den lilla gruppen. Där ser man
också varje barn och dess utveckling väldigt tydligt.

������.RPPHU�$QQDV�OLWWHUDWXUV\Q�WLOO�XWWU\FN�L�DUEHWHW"

När Anna har språkverkstad försöker hon att hålla en röd tråd. I hennes grupp är för
tillfället kroppen och sinnena den röda tråden. Dockan Billy deltar och han har alltid en
ryggsäck med sig. En dag hade han en liten fingervante i den och man startade
språkverkstaden med att sjunga en sång om en vante. Anna och barnen pratade om att
man behöver vanten när det är kallt. Som avslutning läste de sagan om VDQWHQ, i den är
det en tumvante och då lärde man sig fick man skillnaden mellan tumvante och
fingervante. Alla fingrar kröp in i vanten och hjälpte till att koppla ihop känsel och
kroppsdelar.

Klassiker som 3HWWHU� RFK� KDQV� I\UD� JHWWHU och 6DJDQ� RP� GHQ� OLOOD� OLOOD� JXPPDQ,
använder man också. Man berättar dem på olika sätt, både med hjälp av sagopåse,
flanobilder och vanlig bok. 6DJDQ� RP� GHQ� OLOOD� OLOOD� JXPPDQ har man gjort en större
påse av också som innehåller saker som man kan använda för att dramatisera sagan. Det
finns en stäva och en schalett till gumman som barnen kan använda.

Anna säger att man har lärt sig att det bästa är att läsa eller berätta på förmiddagen när
barnen är pigga och alerta. Det ska inte vara för att lugna ner dem. Därför har man lagt
språkverkstaden på förmiddagstid, när barnen är som piggast. Eftersom Anna själv är
förtjust i böcker, tar hon ibland en bok istället för en sagopåse på språkverkstaden. Hon
motiverar det med att man kan läsa samma saga på olika sätt, det kan vara med hjälp av
flanobilder, sagopåse eller en bok. Hon tycker att det är bra att visa barnen att det finns
många olika sätt att berätta en saga på. Det sätt som är lättast för barnen att ta till sig är
när man berättar och samtidigt använder materialet i en sagopåse. Däremot är det
mycket svårare för barnen att förstå när man läser en bok

I språkgrupperna med de äldre barnen vill man att de ska lära sig alla bokstäver och att
de lär sig att känna igen sitt namn. Det är det första steget i läsinlärningen.
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Astrid är barnskötare med 23 års yrkeserfarenhet. Hon väljer sagor beroende på barnens
ålder och behov. Målet med valet av sagor är att barnen ska få tänka till lite och inte
bara lyssna. Astrid tycker om sagor som det är lite sens moral i och med ett budskap
som barnen uppfattar. Det är inte alltid så lätt att hitta sagor där det blir bra diskussioner
efteråt, men Astrid blir lika glad varje gång hon hittar en. Det är inte alltid hon väljer
djupare sagor, ibland väljer hon böcker för bildernas skull eller att det är en kort saga
som är lämplig för ett aktuellt tema. Många barn har ett väldigt torftigt språk och därför
väljer hon saga efter det barn i gruppen som har störst behov.

Hon har arbetat med en saga som heter -RQQ\, som är en spindel som inte ser så vacker
ut. Han ser lite ruskig ut så alla han möter bara går iväg. Han försöker att få kontakt,
men alla försvinner och det är ingen som vill prata med honom. Sagan slutar med att
Jonny har en tårta som han vill bjuda på för han fyller tre år. Det är ingen som vill
lyssna på honom för alla tror att han är hemsk och otäck bara för att han ser sådan ut.
Efteråt har man pratat om och diskuterat sagan.

Max Velthuijs böcker om grodan är också exempel på bra sagor. Om man läser *URGDQ
lU�UlGG, kan man prata om rädsla och vad man är rädd för. *URGDQ�RFK�IUlPOLQJHQ är
också bra eftersom den handlar om främlingskap och att se annorlunda ut. Astrid
berättar och arbetar med samma saga under en lång period. Barnen tröttnar inte på en
saga men det kan däremot vuxna göra. När man arbetar med en saga under en lång
period dyker det upp nya samtalsämnen undan för undan.

I Astrids grupp har de använt en del av de gamla sagorna som 5|GOXYDQ�RFK�YDUJHQ och
+DQV�RFK�*UHWD. Hon vill försöka hålla kvar lite av det gamla sagoarvet också. Oftast
kan de ju vara lite svåra att förstå och det kan vara ett svårare språk om man jämför med
nya sagoböcker. Hon börjar med att läsa och pratar efteråt. Om det är en särskilt konstig
formulering eller ett svårt ord förklarar hon det.

������.RPPHU�$VWULGV�OLWWHUDWXUV\Q�WLOO�XWWU\FN�DUEHWHW"

När Astrid börjar arbetet med en saga i barngruppen berättar hon den först flera gånger.
Sedan får barnen prova att berätta sagan för henne istället. Det är en höjdpunkt om de
kommer så långt att barnen kan dramatisera den. Ibland gör de så att Astrid läser sagan
och barnen börjar agera under tiden, allteftersom tar barnen över mer och mer. Så har de
gjort med %RFNDUQD� %UXVH och med 6DJDQ� RP� GHQ� OLOOD� OLOOD� JXPPDQ. Det kan vara
något barn som inte vågar, men om de får titta på tre eller fyra gånger så vågar barnet
oftast vara med sedan och målet är att alla ska våga. Astrid pratar alltid med barnen
oavsett vilken saga de läser. Då hör hon om den var för svår eller om de förstod vad den
handlade om.

De läser också direkt ur böckerna, men inte planerat. Om barnen kommer och ber att de
ska läsa så sätter hon sig om det går. Astrid tycker att det allra bästa är att sätta sig med
en bok med kanske tre barn, men det är inte så ofta det finns tillfälle till det. Om hon tar
en bok och sätter sig i soffan och så kommer det barn som vill lyssna. Då läser man mer
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för stunden, men det är också kul. Barnen sitter också själva och tittar i böcker. Ibland
tycker hon att: ”så kan det ju vara lite kul att läsa en bok utan att visa bilder, om det är
en ny bok,  och sen läsa med bilder och de får titta och ibland stämmer det ju inte alls
med bilderna man har i huvudet” och ”experimentera för att locka fram vad som finns,
hur de tänker”. Det är roligt att göra på lite olika sätt för att locka fram vad som finns i
barnens tankar.

Förr när man läste en bok var det var inte ofta som man pratade om den efteråt. Astrid
kommer ihåg att de försökte få barnen att återberätta handlingen för att se om de hängt
med. Det nya arbetssättet i språkprojektet är ett mer medvetet sätt att arbeta på. Astrid
menar att man alltid har språktänkandet i bakhuvudet oavsett vad man håller på med.
För barnen är det ett överraskningsmoment att få vara med att öppna en påse och se vad
som finns i den. Det är lite mystiskt och spännande att upptäcka att figurerna blir till en
saga. Astrid tycker att det är ett kul sätt att jobba på och att det är tacksamt för barnen
tycker aldrig att det är tråkigt. Barnen är med på noterna ”…saker och ting blir mycket
lättare för mig än om jag ska försöka få barn att koncentrera sig som egentligen inte vill,
det är ju det svåraste som finns, man behöver aldrig oroa sig för det, de sitter bara där
och väntar”.

����,QWHUYMX�PHG�$QLWD
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Anita är förskollärare med 19 års yrkeserfarenhet. Förra året arbetade Anitas avdelning
med sagor som tema och de valde fyra sagor. Först arbetade de med %RFNDUQD�%UXVH
eftersom den är enkel. De hade temauppstart då de vuxna spelade upp sagan för barnen
som sedan fick prova att spela sagan. Därefter arbetade de med 6QLJHO�%On, men den var
mycket svårare. Den är rimmad och är ganska lång. De gjorde en språklåda till den med
en figur som hette Snigel Blå som kom och hälsade på barnen i samlingen. När de
berättade den med flanobilder fick de dela upp den på flera dagar för den blev för lång
annars. Texten var svår i den så de förenklade den, men då försvann lite av de fina
rimmen. Barnen fick sedan boken som julklapp det året.

Vid jul hade de en saga som heter 7RPWDUQDV� MXOERN, den berättade de bara med
flanobilder. De pratade om en sida i taget så boken räckte fram till jul. Den fjärde sagan
var 6DJDQ�RP�GHQ�OLOOD�OLOOD�JXPPDQ eftersom den är väldigt enkel så den blev väldigt
bra tycker Anita. ”Man får nog egentligen ha väldigt enkla sagor när man jobbar tror
jag, det lärde vi oss”.

Det är del konflikter mellan barnen på avdelningen och ibland slåss de. Därför kom idén
att försöka hitta sagor som anknyter till det och som barnen kan känna igen sig i. De
försöker hitta sagor som visar hur man ska vara mot varandra, som handlar om hur det
känns att vara utstött. De har hittat en som de gjort flanobilder av och som de använder
mycket. 'HQ�OLOOD�UlGGKDUHQ heter den och handlar om en liten hare som ingen vill leka
med för han är så rädd för allting. Den handlar om hur haren blir modig och då vill alla
vara med honom. Barnen lever sig in i sagan och känner sympati för haren. Anita säger
att: ”jag har ärligt talat inte sett att det har hjälpt så då, men man ser ju att när man
berättar den sagan … den gillar de jättemycket”. Det är ett exempel på att de försöker
arbeta medvetet på olika sätt.
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Vid högläsningstunder är det inte alltid som hon har läst boken innan och vet att den är
bra. De flesta böcker känner hon ändå till eftersom hon har arbetat i många år. Det är
roligt att blanda med nya böcker också, tycker Anita.

Hon och några till försöker utveckla arbetet lite med att ha något klassiskt musikstycke
som illustration till en saga. När de arbetade med 6QLJHO�%On hittade hon ett musikstycke
som fick illustrera när en älva kom in i berättelsen. Hon tycker att musiklyssnande
också hör ihop med språket. Det är viktigt att barnen får en motvikt till
massproducerade filmer, musik och leksaker.

������.RPPHU�$QLWDV�OLWWHUDWXUV\Q�WLOO�XWWU\FN�L�DUEHWHW"

När de arbetade med sagor som tema använde de olika sätt att berätta sagor på, med
flanobilder, med sagopåse och som sång. Till några sagor fanns en sagopåse som barnen
fick leka med. Ett par av sagorna som ingick i temat spelade personalen upp för barnen
som sedan fick prova att spela dem. Till 6DJDQ�RP�GHQ�OLOOD�OLOOD�JXPPDQ hade de enkla
tillbehör, en schalett och någon fick vara katt. De berättade också med hjälp av
flanobilder och sagopåse. %RFNDUQD� %UXVH och 6DJDQ� RP� GHQ� OLOOD� OLOOD� JXPPDQ
fungerade bäst eftersom de är enkla och barnen kunde ta dem till sig redan efter några
gånger.

Strukturen i arbetet  har förändrats sedan Anita började arbeta vid förskolan. Hon tycker
att arbetet blivit mer genomtänkt sedan språkprojektet startade. Hon hoppas att det ger
resultat då hon känner att hon har barnen med sig i arbetet med sagor och berättelser.

På morgonen läser man för barnen, det är lugnare på avdelningen då. Annars är det svårt
att sätta sig och koppla bort dem som kanske inte vill vara med och lyssna. Morgonen är
ett bra tillfälle och på eftermiddagen. På vilan får de äldre barnen välja mellan
massagevila eller att sitta upp och lyssna till en saga. Det är ju ett tillfälle för
sagoläsning också. Om det är flera barn som vill lyssna så berättar man sagan med
flanobilder eller också håller man upp boken så att barnen kan se. Om det är få barn så
kan man sitta med dem och läsa. Om ett barn kommer med en bok under övrig tid på
dagen så läser hon den om hon har möjlighet, men då blir det lätt lite rörigt runt
omkring.

����6DPPDQIDWWQLQJ��/LWWHUDWXUV\Q�L�DUEHWHW�Sn�I|UVNROD�$

Förskola A arbetar sedan 1996 med ett språkprojekt som syftar till att ge barnen ett väl
fungerande språk. Språkprojektet skulle kunna ses som ett uttryck för en pragmatisk
litteratursyn vilket innebär att språkstimulans och i förlängningen läsinlärning är de
viktigaste syftena med litteraturpedagogiskt arbete. Det pragmatiska synsättet kan liknas
vid en linje, man går från a till b, från språkstimulans till läsinlärning. När jag har
intervjuat respondenterna på förskola A har min bild av arbetet med språkprojektet
fördjupats. Det emancipatoriska synsättet tar hänsyn till fler faktorer än det pragmatiska.
Det ger utrymme för en nyfikenhet inte bara på barn i största allmänhet utan på just de
barnen man arbetar med vid ett visst tillfälle. Det ingår i förskolans arbete som helhet att
man kartlägger barnens behov och utifrån det avgörs hur man skall arbeta. En
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emancipatorisk litteratursyn påverkar valet av litteraturpedagogiska metoder så att
arbetet på ett ändamålsenligt sätt tillgodoser barnens behov.

Den mest framträdande litteratursynen på förskola A är emancipatorisk, därför att man
medvetet har valt arbetsmetoder för att dessa skall fungera som medel att fylla barnens
behov av ett fungerande språk. Det var den konkreta situationen i vardagen som
påverkade metodvalet. Dialogen är en viktig del i språkverkstaden då den hjälper barnet
att koppla samman arbetet i barngruppen med den egna upplevelsen. Barnlitteraturen
finns med som en naturlig del av arbetet på förskola A, men själva bokens betydelse har
minskat. Personalen har bearbetat boken och tillverkat ett sagomaterial som illustrerar
sagan som berättas istället för att läsas ur boken.

Det finns också utrymme för pragmatiska och traditionalistiska synsätt. Man använder i
viss utsträckning traditionell högläsning som jag menar är en metod som uttrycker en
pragmatisk litteratursyn. Det traditionalistiska synsättet uttrycks genom att man ger bort
en bok till jul och att man arbetar vidare med gåvoböckerna genom att göra sagopåsar
av dem.

����3UHVHQWDWLRQ�DY�I|UVNROD�%

När jag valde förskola B framgick inte att man hade profilerat sig på något sätt. Jag
valde förskola B för att böcker fanns som arbetsmetod i en av avdelningarnas
verksamhetsplan. Citaten är hämtade från förskolans hemsida på Internet. Man vill
uppnå målet:
”Barn och ungdomar har en god social kompetens och den gemensamma värdegrunden
genomsyrar hela verksamheten” genom att bl.a. arbeta med att ”träna språket genom
sagor, rim och ramsor, dockteater, böcker o.s.v.”. Man vill också uppnå målet:
”Vi har en bra miljö för utveckling och lärande där alla känner trygghet, harmoni och
blir stimulerade till att söka kunskaper" genom att bl.a. arbeta med att "vi tillhandahåller
materiel för skapande verksamhet, cd-rom program, böcker osv. som stimulerar
lärandet”.

Jag har också personlig kännedom om förskolan och vet att här finns personer som
arbetar med och är intresserade av sagor i olika former och av fritt berättande. Förskolan
hänger organisatoriskt samman med skolan och har samma chef. Förskolan har fem
avdelningar med sammanlagt 100 barn och är belägen i ett område med stor andel villor
och några få hyreshus. Hela enhetens motto är ”Samklang mellan människa, teknik och
miljö”, vilket inte kommit till uttryck i förskolans verksamhetplan som fanns hösten –01
då jag gjorde urvalet. I nuvarande verksamhetsplan betonas arbetet med att utveckla
matematiskt och logiskt tänkande och att utveckla barnens tekniska intresse.
Formuleringen där böcker ingår finns inte längre med men man har fortfarande som mål
att utveckla barnens språk.

������$UEHWHW�PHG�OLWWHUDWXU�Sn�I|UVNROD�%

Arbetet på förskola B är upplagt så att man har samling i mindre barngrupper på
förmiddagstid. Barnen är indelade i grupper efter ålder och mognad. Arbetet i
smågrupperna ägnas en eller två gånger per vecka åt litteraturpedagogiskt arbete, s.k.
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sagosamling. Barnens vilostund efter maten, vilan, ägnas åt barnböcker för de äldre
barnen som inte sover. De delas in i två grupper efter mognad. På vissa förskolor har
man massage på vilan men det har man inte på förskola B.

Personalen har varit på studiebesök på förskola A och känner till deras arbete med
språkprojektet. Man använder i viss utsträckning liknande material för att illustrera
sagor, sånger och språkträning. Då förskola A har många barn med invandrarbakgrund
blir innehållet i det litteraturpedagogiska arbetet lite speciellt där. Vid behov använder
personalen vid förskola B samma typ av arbetsmaterial. Det finns dock ingen generell
arbetsmetod som man bestämt att använda, valet av metod beror mer på hur den
enskilda personalen vill lägga upp sitt arbete. Det kan gå till så att om det finns behov
av specifik språkträning så genomför man den genom att leka en lämplig lek som syftar
till att lära barnen t.ex. prepositioner. I samlingarna jobbar man mycket med rim och
ramsor och de flesta tre- och fyraåringar kan rimma.

I samarbetet med skolan har man arbetat fram mål för vad varje barn bör kunna i olika
åldrar. Vid förskolan har man satt upp mål för vad en fyraåring skall kunna när det
gäller motorik, kroppsuppfattning, språkutveckling etc. Man lägger stor vikt vid barnens
sociala och emotionella utveckling. Mycket av arbetet går ut på att vägleda barnen i
konflikter och att de lär sig att sätta ord på känslor. Man betonar den fria lekens
betydelse och menar att den ger möjligheter för barnen att utveckla sin emotionella
kompetens.

Bilderböckerna på avdelningarna står uppställda med bilden på framsidan framåt hela
tiden, för att underlätta när man väljer bok. Det finns ett faktabibliotek som är
gemensamt för hela förskolan där böckerna är uppställda på liknande sätt. Liksom på
förskola A lånas de flesta böckena till avdelningen på biblioteket. Personalen åker dit
och lånar en låda med böcker. Tidigare fick barnen följa med, men det har man inte
längre möjlighet till. Man betonar vikten av att få personlig och sakkunnig hjälp av
bibliotekspersonalen. En av respondenterna menar att om hon inte får hjälp att hitta det
hon söker vänder hon och går igen.

Några i personalgruppen jobbar med dockteater och de brukar spela dockteater för alla
barn på förskola B en gång per termin.

Respondenterna på förskola B arbetar på olika avdelningar. Jag kallar dem för Britt,
Barbro och Boel som är fiktiva namn.

����,QWHUYMX�PHG�%ULWW
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Britt är förskollärare med 22 års yrkeserfarenhet. Hon säger att hon hör till den
generationen som aldrig haft böcker själv, så för henne är böckerna heliga. Barnen får
inte göra hur de vill med böckerna. De får inte slänga dem på golvet och trampa på dem
eller bygga kojor med böckerna. Barnen tar ner en bok från hyllan och sitter och läser i
den eller de läser tillsammans. Barnen ställer sedan själva tillbaks den i hyllan. När Britt
och barnen gör iordning boklådan som ska till biblioteket är det väldigt intressant och
spännande. Då läser hon från listan vilken bok som ska läggas ner och direkt springer
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barnet och hämtar rätt bok. Det är ganska roligt att de vet precis vilken bok det är.
Ibland kommer Britt inte ihåg vilken bok det är, men barnet kan och det tycker hon
visar att man nått ett visst mål.

Barnen tycker om detta med att läsa sagor på vilan, det kan hända att någon spårar ur
men så är det. Britt upptäcker ibland att hon tagit en för svår bok och det har hänt
många gånger. Ibland befinner man sig som vuxen på ett annat plan och helt plötsligt
märker hon att hon tagit en för svår bok. Då har hon inte barnen med sig och de blir
okoncentrerade.

Britt säger att hon är lite galen i ”Mirella-dockan”, som är en handdocka gjord av
skumgummi. Hon tycker att det är väldigt roligt att hitta på berättelser till dockorna.
Hon har Kalas-Kajsa som är med när någon fyller år. Hon har trollet Krafs som är med i
skogen. Han bor uppe parken i ett träd. Hon har Rosali som alltid älskar blått. Här
kommer sagorna in, men det är hennes egen berättarsaga som kommer ur fantasin.
Krafs, Rosali och Kalas-Kajsa finns i hennes huvud, och det vet barnen. Trollet Krafs
bor däruppe i trädet men helt plötsligt är han inte där. Vart tog han vägen? Han sitter i
en annan buske och gömmer sig. Han har rymt och då letar de upp honom, han skvallrar
väldigt mycket till djuren också osv. Britt och barnen har väldigt roligt tillsammans.

Med en grupp gjorde Britt 6DJDQ�RP�3DQQNDNDQ��Hon funderade länge på hur de skulle
kunna göra en pannkaka och få den att rulla iväg. Barnen ville absolut att de skulle spela
den sagan eftersom de hade lyssnat till den många gånger. ”Då lägger en utav
småpojkarna sig ner, tar på sig en orange brandmansjacka som jag hade sytt en gång i
tiden, för länge länge sen, den klär han på sig, lägger sig, rullar ihop sig som en boll,
och rullar iväg, tack för de sa jag bara, tack snälla, han fick vara pannkaka … ”. Det är
lyckat när barnen gör detta med glädje.

������.RPPHU�%ULWWV�OLWWHUDWXUV\Q�WLOO�XWWU\FN�L�DUEHWHW"

De har högläsning på vilan, som är en omtyckt stund både av personal och barn. De
läser högt ur böcker som barnen hämtar. De yngsta sover så de får en liten fingerramsa
och lyssna till en Totte-bok eller liknande före maten. De äldre barnen är indelade i två
grupper utifrån mognad. På morgonen när barnen kommer, läser de också en stund
innan frukosten.

Ibland på förmiddagen berättar de sagor till flanobilder. Barnen vill gärna hjälpa till när
Britt ska berätta en saga med flanobilder. Hon läser och ett barn får sätta upp bilder på
tavlan och då kan Britt också se vad det här barnet har förstått. Efteråt när bilderna skall
plockas ner säger hon till barnet att hämta t.ex. granen. De andra får inte peka. Detta är
ett bra sätt att öva språket på. Alla vill vara med och sätta upp eller plocka ner bilder.

Det händer att barnen leker sagorna i sina egna lekar. När de arbetat med %RFNDUQD
%UXVH en period lekte barnen sagan i lekhallen. De hade plötsligt tagit studsmattan och
använde den som bro och därunder låg trollet. Fast de gör det på sitt sätt men det gör
inget för Britt ser att de hängt med. Varje barn växer som individ i arbetet man gör.

Britt älskar också teaterspelet, där de har använt flera olika sagor, t.ex. 9DQWHQ. De
gjorde en vante av papier maché. Den var stor men inte så stor att barnen kunde komma
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in den. Barnen spelade den medan Britt läste. Hon filmade barnen också när de spelade
upp sagan, det ligger mycket träning bakom sådant.

Förr var det mer att hon läste en saga sen var det slut och då läste hon utan att
kontrollera om barnen hängt med i handlingen. Nu tycker hon att det är först när man
läst samma bok flera gånger som man ser det som händer med barnen. Hon tror att det
har med egen personlig utveckling att göra också.

����,QWHUYMX�PHG��%DUEUR

������2OLND�VlWW�DWW�VH�Sn�OLWWHUDWXU�L�%DUEURV�EHVNULYQLQJ

Barbro är förskollärare med 16 års yrkeserfarenhet. Eftersom sexåringarna inte är kvar
vid förskolan så väljer hon andra böcker än tidigare. Barbro läser inte kapitelböcker, det
blir mer bilderböcker och enklare sagor. Barnen vill väldigt gärna se bilderna, men
barngrupperna har blivit större och barnen sitter längre bort när man läser. Barbro tror
att det har lett till att lässtunderna blivit kortare. De arbetar istället mer med att berätta
saga utan bok. Barnen blir ”mycket mer fängslade än när man sitter och läser en bok
rakt upp och ner, så det tycker jag är jättekul faktiskt, just det här att sitta och berätta”.

Barbro tycker att det är viktigt att jobba med folksagor. Det är viktigt att barnen får
träna att skapa egna inre bilder av sagor. Bland folksagorna som Barbro använder är
%RFNDUQD�%UXVH hennes favoritsaga. Det finns en annan som inte är så känd som hon
också tycker om, 6N|OGSDGGDQ�RFK�VFKDNDOHQ. Den handlar om en liten sköldpaddsunge
som lägger sig ute i öknen med sina föräldrar och så blir han kvarglömd av föräldrarna.
Det kommer en varg som är farlig men sköldpaddsungen lurar  vargen och så kommer
ungen tillbaks till sina föräldrar. Det finns en norska folksaga, %RFNHQ�RFK�VDQQLQJHQ,
som handlar om bocken som står mitt i grönsaksåkern och äter upp alla grönsakerna för
pojken, som skulle passa bocken. Pojken blir ledsen, han försöker att knuffa och buffa
bort geten från åkern, men det går inte. Det ena stora djuret efter det andra kommer från
skogen och försöker hjälpa pojken, med det går inte, och alla sätter sig och gråter på
stenen. Sedan kommer det en liten geting och surrar i bockens öra och då springer
bocken därifrån. Temat att den som är liten klarar att överlista den som är stor märker
hon att barnen tycker om att lyssna till. Barbro tror att sagoteman är stärkande för
barnen, men det är inte bra att berätta sagor som barnen har sett på film, t.ex. Snövit.
Barnen kan redan sagan och har inre bilder av den från filmen.

Barbro tycker att det är jätteviktigt att barnen får intresse för böcker. Därför måste det
finnas mycket böcker som de kan gå och läsa själva, även faktaböcker. Det är bra att
veta att man kan få reda på allt från böcker.

������.RPPHU�%DUEURV�OLWWHUDWXUV\Q�WLOO�XWWU\FN�L�DUEHWHW"

På avdelningen har samlat en del sagomaterial, som används vid sagosamling i de
mindre barngrupperna. När det är dags för sagan i den lilla gruppens samling tar Barbro
på sig en silverblus och blir sagotanten och berättar en saga. Det tycker barnen allra
mest om. Barbro har små dockor också så det blir som en liten bordsteater samtidigt.
Från början var hon sagotanten hela samlingen, men då var det svårt att genomföra det
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träningsmoment som också ingår i samlingen när sagan blev det centrala. Den här typen
av samling har de en gång i veckan, en halvtimma ungefär.

En del förskolor har massage för barnen på vilostunden, men Barbro säger ”vi har pratat
om det men vi tycker samtidigt att det är så viktigt med den här stunden att läsa varje
dag att de behöver ha det”. Personalen turas om att ha samma vila, tidigare var det
arbetsschemat som styrde vem  som skulle läsa. Det är bättre att en personal har en
längre period med samma barngrupp, då får man bättre kontinuitet och vet vad barnen
tycker om. Det ska vara någonting lustfyllt att lyssna när personalen läser.

Ibland gör de så att efter sagan får barnen rita en bild till den. De kan också få fundera
ut vad som hände sedan. Ibland på sagosamlingen för de äldre barnen, kan Barbro börja
på en saga, så får ett av barnen fortsätta att berätta och hitta på. När barnen på olika sätt
arbetar vidare med sagan får de tänka till själva. När de arbetade med %RFNDUQD�%UXVH
fick barnen rita varsin bock och en gjorde trollet och så spelade de sagan som teater.

De äldsta barnen får också göra varsinn egen ”Mirella-docka”. De får hitta på en egen
personlighet och saga till sin docka. Då sitter Barbro med ett barn i taget, hon tycker att
det är viktigt att barnet får känna att hon eller han är viktigast i den stunden. När barnen
gjort färdigt sina dockor så hittar de tillsammans på en teater utifrån dockorna som
barnen skapat.

�����,QWHUYMX�PHG�%RHO

�������2OLND�VlWW�DWW�VH�Sn�OLWWHUDWXU�L�%RHOV�EHVNULYQLQJ

Boel är förskollärare med 18 års yrkeserfarenhet. Hon har gjort ett uppehåll med annat
arbete i tio år och är sedan två år tillbaka som husvikarie och arbetar därför på samtliga
avdelningar vid förskola B. Det finns många aspekter kring barnböcker, för det första
tycker Boel att läsa böcker för barn är väldigt viktigt. Att sitta ner och lyssna på en saga
det innebär att man ska kunna koncentrera sig man ska kunna vänta på sin tur för alla
kan inte se bilderna samtidigt. Det ligger mycket träning i att vänta på sin tur. Om man
har en barngrupp med olika åldrar tror hon att man kan lägga sig på en ganska hög nivå.
De yngsta barnen klarar det om det finns bilder som fängslar. Då kan de klara att lyssna
på en text som de kanske inte riktigt förstår. Det handlar också om att de vill sitta nära
och att det blir litet lugn och ro. När hon ska läsa på vilostunden för fyra eller
femåringar med olika mognad kan det vara betydligt svårare att hitta något som passar
alla. På morgonen tycker hon att det är jättebra med en sagosamling. Alla barn kommer
inte och sätter sig, men då får de göra något annat om de absolut vill det.

Boel har funderat många gånger på hur barnen kan vara intresserade av något de
egentligen inte förstår och tar som exempel ordet stäva ur 6DJDQ� RP� GHQ� OLOOD� OLOOD
JXPPDQ, ”så ha vi den lilla ’stävan’ säger en ettåring, han vet ju inte vad det är
egentligen men han kan ordet”. Hon menar att barnen skapar egna bilder av ordet och
sedan kommer tankar och funderingar. Även om de inte förstår ordet stäva, så tror hon
ändå att ju mer ord de har det desto mer ökar nyfikenheten på ord och det är bra. Vid ett
tillfälle hade Boel en ramsa om en mask: ”masken kryper i vårt land inga ögon utan
tand, staren kommer på visit …”. Barnen visste inte vad visit var, de hade en del
förklaringar men ingen visste vad det var. Då pratade de om det och hon förklarade.
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Det är bra att ha tillgång till böcker och gärna sådana som barnen redan känner igen.
Boel tycker att det kan vara svårt hitta bra böcker att läsa och det är ett problem. En del
böcker är konstiga och krångliga och ibland är det väldigt dåligt språk i dem. Det är en
nackdel när de har en boklåda på avdelningen som hon ska välja någonting ur om hon
inte har läst böckerna innan. Då tar hon bara en bok och börjar läsa för barnen och
ibland tänker hon att hjälp vad är detta för en bok, men då är det redan försent för hon
har hunnit till mitten av boken och då måste hon läsa klart. Bland de böcker som man
lånar med sig till förskolan hittar hon också de som är bra och dem försöker hon att
återkomma till. Boel vill gärna läsa svenska böcker eftersom de känns tryggast. Det har
blivit en väldig tradition med alla Astrid Lindgrens, Barbro Lindgrens och Eva
Erikssons böcker. Inger och Lasse Sandberg är också bra författare. 6DJDQ�RP�.DUONQXW
som är rimmad är bra. Böckerna om Rut och Knut är också roliga, de böckerna har en
knorr och är roliga även för en vuxen. Det är också viktigt att själv tycka om böckerna
man läser, om de är roliga för henne blir de också roliga för barnen

Böckerna om Totte och Malin har ” … varit med ända sedan 1979, när jag gick
utbildningen … då var det ju jättepedagogiskt då skulle man inte läsa sagor … det var ju
inte väl ansett egentligen utan det skulle vara väldigt pedagogiskt det skulle ju vara
Totte och Malin och allt vad dom nu hette Lasses farfar är död, Lisa går på dagis,
mamma och pappa skall skiljas … det var ju typ väldigt vardagsnära böcker utan så
mycket fantasi … ”. Folksagorna ansågs alltför grymma, 5|GOXYDQ�RFK� YDUJHQ tyckte
man var fruktansvärd, att vargen skars upp och syddes ihop igen. Boel menar att de
resonemangen höll inte och de fick ingen genomslagskraft. Sagan blev viktig igen men
nu har det svängt över mer till att lärandet poängteras. Hon tycker inte att man ska tappa
bort sagorna. Det är okej att plocka in lärandet också, men man ska inte tappa
grunderna. Hon tror att det är pedagogens uppgift att behålla sagorna och sagovärlden
och försöka föra in lärandet i den.

�������.RPPHU�%RHOV�OLWWHUDWXUV\Q�WLOO�XWWU\FN�L�DUEHWHW"

Själva berättandet i någon form är väldigt viktigt. Hon tycker inte att man behöver vara
bunden till boken, även om man börjar med att läsa boken så kan man fortsätta att
arbeta med den på många sätt. Hon har några sagor som hon alltid har med sig då hon
arbetar på olika avdelningar på förskola B. Två exempel är 6DJDQ� RP� GHQ� OLOOD� OLOOD
JXPPDQ och 7XPPHQ� InU� HQ� YlQ. Båda finns som sagopåsar som hon tycker att det
fungerar bra att använda. Barnen lär sig sagorna utantill och kan hjälpa till att berätta.
Det blir lika spännande varje gång att se om de kommer ihåg sagan. Det måste vara en
bra slutkläm på en saga. När de berättat 6DJDQ�RP�GHQ�OLOOD�OLOOD�JXPPDQ tillsammans så
brukar de ropa tillbaka katten och berätta sagan en gång till.

Man blir aldrig tom på idéer om man har med sig några sagor. Man kan alltid fortsätta
att rita och måla till sagorna och leka dem ute i skogen. Det gjorde de med %RFNDUQD
%UXVH, barnen kan sagan och vet att den kommer att sluta bra. Barnen har också tankar
och funderingar, man kan diskutera vad det är man läser.
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�����6DPPDQIDWWQLQJ��OLWWHUDWXUV\Q�L�DUEHWHW�Sn�I|UVNROD�%

Arbetet på förskola B ger ingen enhetlig bild, man använder sig av många olika sätt att
arbeta med barnböcker. Den enskilda personalen kan välja inriktning på arbetet efter
eget intresse men det finns ändå några gemensamma drag. Det finns ett stort intresse för
det fria berättandet som man tycker är viktigt. Man knyter inte det litteraturpedagogiska
arbetet specifikt till aktuella behov i gruppen, som man gör på förskola A. Det finns
givetvis alltid ett behov och intresse hos barn av  att lyssna till sagor. Personalen har
också ett stort intresse för dramatisering av sagor och berättelser i olika former som
dockteater och teaterspel.

På förskola B är den traditionalistiska litteratursynen mest framträdande, att man sätter
barnlitteraturen i centrum i det litteraturpedagogiska arbetet och man tycker att det är
viktigt att barnen intresserar sig för böcker. Barnlitteratur är en självklar del av
verksamheten vid våra förskolor. Det är orealistiskt att tänka sig en förskola utan
barnlitteratur. Böckernas roll verkar ändå ha förändrats vilket även resultatet på förskola
B visar. Boken som sådan används något mindre jämfört med tidigare. På förskola B är
det större barngrupper vid högläsningsstunderna som gjort att man hellre använder
berättandet än att läsa direkt ur en bok. Man menar också att barnen inte är lika uthålliga
i förmågan att lyssna eftersom de har blivit mer beroende av att se bilder. När man
berättar en saga istället för att läsa är det lättare att engagera och nå fram till barnen.

En pragmatisk litteratursyn kommer också till uttryck genom att man värderar
högläsningen som en betydelsefull metod och den används dagligen när de äldre barnen
vilar. Man menar också att ämnet som behandlas i en saga är viktigt. Vissa sagoteman
har en stärkande effekt på barnens självkänsla. På en avdelning får barnen tillverka en
egen docka. De skapar dockans personlighet och en berättelse till den. Detta är ett sätt
att uttrycka en emancipatorisk litteratursyn.
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����,QOHGQLQJ

I detta avslutande kapitel kommer jag att analysera och diskutera undersökningens
resultat samt att dra slutsatser av resultatet. Kvalitativ intervju som metod ger underlag
för relevanta tolkningar med teori och genomgången litteratur som grund (Holme,
Solvang, 1997, s.82f). Tolkningen utgår från respondenternas utsagor, men den är inte
avsedd att vara giltig för andra förskolor eller inom gruppen förskolepedagoger. För att
få en så intressant analys som möjligt är min ambition att visa på variationen i resultatet.
Jag vill framhålla att jag inte värderar respondenternas arbete på något annat sätt än
utifrån uppsatsens teori och litteratur. Jag har fått många och engagerade exempel på
hur man arbetar med barnlitteratur och även hur man som helhet ser på sitt arbete.

I kapitlet kommer jag att analysera, diskutera samt dra slutsatser av resultatet utifrån
uppsatsens teori, samt utifrån avsnittet litteratursyn och tidigare forskning. Som
avslutning kommer jag också att knyta an till de två perspektiv som jag nämner i
bakgrunden. Det första perspektivet är det konkreta sammanhang för
litteraturpedagogik, dvs. förskolan. Det andra är det idémässiga plan som uttrycks
genom forskning, kritik och debatt om barnlitteratur.

De undersökta förskolorna är kommunala förskolor. Det finns förskolor med annan
pedagogisk inriktning, t.ex. Montessori-pedagogik och Waldorf-pedagogik. Om en
liknande undersökning skulle göras på sådana förskolor skulle resultatet kanske bli
annorlunda. Urvalet av undersökningsenheter kan ha påverkat resultatet.

����5HVXOWDWHW�L�WHRUHWLVN�EHO\VQLQJ

 I uppsatsens teoridel, jfr. s. 23, nämns tre sätt att se på barnlitteraturens roll och uppgift.
De innebär kortfattat att en pragmatisk litteratursyn uttrycks genom att man använder
högläsning som arbetsmetod. Högläsning anses stimulera barnens språkutveckling och
underlätta framtida läsinlärning. En traditionalistisk litteratursyn uttrycks genom att
man arbetar vidare med lästa och berättade sagor i olika former av skapande
verksamhet. Man vill att barnen ska få ta del av litteraturens estetiska värden. En
emancipatorisk litteratursyn uttrycks genom att man väljer metod utifrån barnens
konkreta formulerade behov. Dialogen med barnen  anses som särskilt viktig.

Anna, Astrid och Anita, på förskola A, menar att barnlitteraturens uppgift i huvudsak är
att man kan använda barnlitteratur utifrån barnens behov med dialogen som en viktig
metod. Barnens möjligheter att utvecklas till självständiga individer stärks. Man är väl
inarbetad på språkprojektet som har blivit en naturlig del av arbetet. Förskolans mål är
att barnen skall utvecklas gynnsamt och man använder barnlitteratur som ett medel att
nå uppställda mål. Det finns en emancipatorisk dimension i litteratursynen på förskola
A.

Det framkommer också att det finns andra synsätt på litteratur. Astrid lyfter fram
folksagorna och menar att de är viktiga bl.a. för att de tillhör vårt kulturarv. Anita delger
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arbetet med sagotemat. Valet av de fyra sagorna gjordes inte enbart utifrån barnens
behov och någon av dem ansågs i efterhand vara för svår. Dessa beskrivningar tycker
jag visar på att det även finns en traditionalistisk litteratursyn. Anitas avdelning är den
av de tre respondenternas avdelningar som mest arbetar med traditionell högläsning.
Man använder delvis högläsning på vilan, vilket man inte gör på Annas eller Astrids
avdelningar. Högläsning utan efterföljande bearbetning är uttryck för en pragmatisk syn,
vars motivering är att det är bra att läsa för barn.

Man har till stor del övergivit den traditionella högläsningen. Man lånar boklådor från
biblioteket och läser när barnen ber om det eller när det finns tid över. Det finns ingen
upparbetad väg för nya böcker att nå fram till barnen, vilket kanske inte är
förskolepedagogens uppgift. Delvis ser det ut att vara tillfälligheter som styr om man
råkar träffa på en bra bok. En intressant synpunkt som kommit fram är att personalen
inte har någon tid till att förbereda högläsning men de som har egna barn i
förskoleåldern har lättare för att tillägna sig och hålla barnlitteraturen aktuell. De böcker
man använder i språkverkstaden väljs dock medvetet. Den spontana högläsningen
fungerar som ett urvalsinstrument för sagor till språkverkstaden och ett annat är
personalens eget intresse för och kännedom om barnböcker.

Britt, Barbro och Boel, på förskola B, menar att en viktig metod i arbetet är att berätta
sagor utan bok och det gör man både i de mindre barngrupperna och på vilan. En annan
viktig metod är den traditionella högläsningen som man till stor del använder på vilan
och vid  andra småstunder när det passar, t.ex. innan frukosten. Respondenterna är
överens om att böcker och berättelser är viktiga och att de ger barnen upplevelser. När
man arbetar vidare med en saga är det ofta de välkända och väl inarbetade som används.
Barnens upplevelse av sagor och berättelser är viktiga. För den rena språkträningen
använder man speciellt material. Britt använder ofta flanellografen när hon berättar och
hon använder också sin egen fantasi. De dramatiserar de klassiska sagorna. Barbro
tycker att barnen skall få ett intresse och kunskap om att böcker är bra. Det finns en
traditionalistisk dimension i synen på barnlitteratur på förskola B.

Barbro menar att man i arbetet med folksagor med ett visst tema kan stärka barnens
självkänsla. Hon jobbar också individuellt med barnen när de får skapa en egen docka
och sedan vara med i en teater med dockan. Boel menar att pedagogens uppgift är
förena sagoberättandet och lärandet. Dessa resonemang tyder på att det också finns en
emancipatorisk syn på litteraturen. En god långsiktig effekt av högläsning är att barnens
nyfikenhet på skriftspråket väcks och därmed gynnas läsinlärning. Högläsning med
barnens språkutveckling som målsättning är uttryck för ett pragmatiskt synsätt.

En svårighet som samtliga respondenter på förskola B tar upp är att man inte alltid har
läst en bok själv innan man läser den för barnen. Det händer därför att bokvalet inte
alltid är relevant. Den personal som har egna barn i förskoleåldern kan lättare hålla sig
underrättad om barnlitteratur och kan använda sin erfarenhet i arbetet med barngruppen
på förskolan. Det finns ingen etablerad väg för nya böcker att ta sig in på förskolan.
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Vid en jämförelse mellan förskolornas litteratursyn och litteraturpedagogiska arbete
framträder några intressanta skillnader och likheter. En skillnad är att man har olika
förutsättningar i arbetet. Förskola A har valt att i första hand använda en gemensam
arbetsmetod medan B i högre grad använder olika metoder. Barnens behov ser också
olika ut då vid förskola A har 45 % barn invandrarbakgrund medan förskola B nästan
enbart har svenska barn.

Ett resultat som är lika är att samtliga respondenter uttrycker att barnen tycker om när
man berättar, läser och på annat sätt arbetar med sagor. På båda förskolorna menar man
att arbetet med tiden blivit mer medvetet. På förskola A har det blivit det genom att man
valt en viss arbetsmetod. På B menar någon att det har med personalens personliga
utveckling att göra att arbetet blivit mer medvetet. Sedan mitten av 1990-talet har
barngrupperna i förskolan blivit större, vilket kan vara en orsak till att man blivit mer
medveten och strukturerad i valet av metodik.

Skillnaden när det gäller litteratursyn består i att förskola A företrädesvis har en
emancipatorisk litteratursyn genom att man lägger tyngdpunkten på att barnlitteraturen
kan användas utifrån barnens behov med dialog som en viktig metod. Förskola B har i
huvudsak en traditionalistisk litteratursyn där man lägger stor vikt vid att barnen får del
av böcker och berättelser och en viktig metod är att berätta sagor utan bok. Vid båda
förskolorna finns också det pragmatiska synsättet som uttrycks genom traditionell
högläsning utan efterföljande bearbetning.

Det finns vissa sagor som är favoriter vid förskolan. 6DJDQ�RP�GHQ� OLOOD� OLOOD�JXPPDQ
nämndes som ett exempel på en bra saga, andra favoriter är %RFNDUQD�%UXVH och 3HWWHU
RFK� KDQV� I\UD� JHWWHU. På förskola A tycker man mycket om böckerna om Grodan av
Max Velthuijs. På B är det bl.a. böcker av Astrid Lindgren som är omtyckta. Men
bilden är inte lika entydig här som på A och det kanske har med utformningen av arbetet
att göra. Respondenter vid båda förskolorna tar upp att det finns vissa svårigheter vid
bokvalet. Det finns ingen tid till förberedelse av högläsning genom att läsa en bok själv
först innan den läses högt för barnen. Det finns tendenser till att bokens betydelse håller
på att förändras. Vissa böcker arbetas om till ett material där man har figurer som
illustrerar muntligt berättande. Även berättande utan bok,  och utan figurer, ser ut att ha
fått större betydelse.

Betydelsen av bibliotekets verksamhet för förskolan ser ut att ha minskat under 1990-
talet. Förskolepersonalen åker numera ensam till biblioteket för att låna med sig böcker
till respektive avdelning. Tidigare följde några barn med varje gång. Barngrupperna har
blivit större, därför har man inte möjlighet till det längre. Bibliotekets verksamhet har
förändrats. Tidigare var barnavdelningen bemannad och det var lättare att få personlig
och sakkunnig hjälp. Intressant är att förskolepersonalen ändå menar att det
litteraturpedagogiska arbetet vid förskolan har förbättrats de senaste åren.

Bostadsområdena där förskolorna är belägna skiljer sig en del från varandra. Där
förskola A ligger består bebyggelsen till största delen av hyreslägenheter. Invånarna är
till stor del människor med invandrarbakgrund samt arbetare och lägre tjänstemän. Det
finns också en del människor med sociala problem. Där förskola B ligger består
bebyggelsen till största delen av villor och radhus. Invånarna är till stor del människor
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från medelklass och övre medelklass. Detta faktum kan påverka arbetets utformning på
förskolorna. Det skulle kunna betyda att man är mer benägen att arbeta med
språkträning vid förskola A och med berättelser på ett djupare sätt vid förskola B.
Samtidigt är det oerhört viktigt att fundera över vilka behov som finns i en barngrupp.
Om barnen har ett bristande ordförråd och bristande språkförståelse måste man starta
arbetet med språkutveckling på den nivå barnen befinner sig.

����$QNQ\WQLQJ�DY�UHVXOWDWHW�WLOO�OLWWHUDWXUV\Q�RFK�WLGLJDUH�IRUVNQLQJ

Här tar jag upp några delresultat och anknyter dem till litteratursyn och tidigare
forskning, jfr. s. 8.  Vid intervjuerna har jag frågat om man har några favoritsagor. En
av favoriterna är Elsa Beskows 6DJDQ� RP� GHQ� OLOOD� OLOOD� JXPPDQ, som nämndes av
samtliga respondenter som en favoritsaga. Denna bok anser jag saknar relevans när det
gäller att hjälpa barnen att orientera sig i tid och rum. Ändå används den gärna för de
yngre barnen. 6DJDQ� RP� GHQ� OLOOD� OLOOD� JXPPDQ kom ut i originalupplaga 1897. Det
behöver inte vara någon nackdel att behålla en del böcker som klassiker, men jag tycker
ändå man måste ställa frågan varför just denna bok är en favorit. Den har väldigt litet att
göra med hur barn lever idag. Ordet “stäva” är en benämning på ett föremål som barnen
kanske kan få se på något museum. Min undran är om det ibland kan vara så att valet av
böcker görs rutinmässigt. Man tänker kanske inte på alla de nya böcker som kommit
och som jag menar ger mycket mer än Elsa Beskows bok om den lilla gumman.

Enligt Hellsing (1999) är en av barnbokens uppgifter “att orientera barnet i tiden och
rummet” (s. 26). Hellsing menar att om barnet skall orientera sig i rummet med hjälp av
boken bör den knyta an till barnets rumsliga uppfattning vilket många av våra
barnböcker inte gör. Om barnet skall orientera sig i tiden bör boken utgå från vår egen
tid vilket många av våra barnböcker heller inte gör.

Respondenterna beskriver att man kan använda boken och berättelsen för att närma sig
svåra ämnen som mobbning, främlingskap och rädsla. Boken blir då ett medel för
konstruktiva och uppbyggande krafter där t.ex. böckerna om *URGDQ av Max Velthuijs
passar bra att använda. Ett annat exempel är att 6DJDQ�RP�%RFNDUQD�%UXVH som visar att
de som är listiga och kluriga, dvs. de tre bockarna, kan lura den som är farlig, dvs.
trollet. Barnbokens tredje uppgift enligt Hellsing är “att orientera barnet socialt, det vill
säga bygga upp önskvärda föreställningar om den enskildes förhållande till sin
omgivning – berätta om relationer mellan oss människor” (s. 26). Han menar att man
inte skall väja för det svåra, kunskap ger trygghet åt barnen. ‘Vänlig’ litteratur fungerar
bara som ett sätt att släta över det som är svårt.

Respondenterna är överens om att barnen tycker om och finner glädje i
litteraturpedagogiskt arbete i dess olika former. I den smågruppverksamhet man har på
förskolorna ägnar man 1-2 gånger per vecka åt sagor och berättelser. Arbetet inspirerar
barnen till fortsatt lek och skapande. Barnbokens fjärde uppgift enligt Hellsing är “att
påverka barnet mer direkt, att suggerera fram – eller kanske snarare aktivera – själva
livskänslan” (ibid.  s. 26). Hellsing menar att om barnboken skall ha något med konst att
göra måste detta krav vara uppfyllt. Det handlar om att aktivera barnets fantasi och
skapande kraft. Böcker skall inte bara ge uppfostran på lång sikt utan också glädje och
upplevelser i nuet.
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På förskola A betonar man särskilt dialogen med barnen där man vill ha ett samtal eller
en diskussion om det man läst eller berättat. I den lilla gruppen kan personalen se och
uppmärksamma alla barn vilket är värdefullt för både barnet och den vuxne. Det blir ett
tillfälle för barnet att tänka efter och inte bara lyssna passivt. För att barnet skall
utveckla sin erfarenhetsvärld pekar Pramling et al. (1993) på att pedagogen måste vara
på det klara med hur barn tänker om det man vill att de skall lära sig något om för att
kunna hjälpa barnet att utveckla sin erfarenhetsvärld. För att nya erfarenheter skall
kunna utvecklas krävs att man skapar situationer där barnen kan upptäcka, reflektera
och bearbeta det man vill att barnen skall bli medvetna om (s. 11).

Jag kan inte bedöma om den dialog man arbetar med på förskola A kan sägas vara en
sådan situation som Pramling m.fl. avser. Lärandet är ett viktigt begrepp i förskolans
läroplan (Lpfö 1998), men lärandet är inget okontroversiellt eller entydigt begrepp inom
förskolan. Respondenterna har, enligt min mening, en oklar uppfattning om av vad
lärande för förskolebarn innebär. Någon menar att man skall benämna för barnet när det
lärt sig något medan någon annan menar att man inte alls ska göra det, en tredje menar
att det är pedagogens uppgift att förena sagoberättandet med lärandet. Den tredje
uppfattningen anknyter till Pramling m.fl:s sätt att beskriva vad lärande för förskolebarn
innebär. Pramling m.fl.:s forskning (1993, 1995) visar på hur aktuellt begreppet är. De
är mycket tydligt inne på förskolebarns lärande och hur det går till.

I ett av Pramlings et al. (1993) forskningsarbeten utgör folksagan utgångspunkten
(1993). Man arbetar kring vad barn kan lära av sagor och man tar upp att det kan verka
underligt att använda folksagor i samband med barns kognitiva utveckling. Folksagor
förknippas oftast med fantasi och skapande, men Pramling m.fl. menar att man inte
skall dela in barns upplevelser på detta sätt. Man skall inte se sagan som något artskilt
från fakta och kunskap eftersom alla erfarenheter barn får hjälper dem att utveckla
tänkande och förståelse. Respondenterna använder sig gärna av folksagor i samband
med högläsning eller berättande. Ibland arbetar man vidare med en folksaga genom att
barnen själva får dramatisera. Man kan också måla och tillverka dockor eller berätta
egna slut på en saga. Jag har tolkat respondenterna så att man inte använder sagor i
samband med barnens kognitiva stimlans, mer än att man menar att barn lär sig hela
tiden. För att stimulera barnens kognitiva utveckling använder man olika faktaböcker
eller gör utflykter i naturen för att titta på djur eller liknande.

På förskola B menar jag att man är mer traditionalistisk i sina beskrivningar av arbetet
med barnlitteraturen än vid förskola A. Man betonar att det är vikigt att barnen får
intresse för böcker och man har kvar högläsningsstunden på vilan. Den fria berättelsen
används mer än tidigare. I viss mån används illustrerande material såsom sagopåsar och
liknande. En brist som respondenterna på förskola B tar upp är att det inte finns
möjlighet att läsa böckerna själv innan man läser för barnen. Detta medför en risk att
man väljer en bok som inte barnen känner sig berörda av och att den inte väcker gensvar
hos barnen. Ekström och Isaksson (1997, s. 38- 43) menar att barnen vid högläsning inte
behöver förstå allt. De upplever en ‘melodi’ i texten och gemenskapen i
högläsningsstunden är en del av upplevelsen. De menar dock att den vuxne måste ha ett
försprång genom att läsa boken i förväg för att veta om upplevelsen kommer att bli
rolig, kuslig eller känslomässigt berörande.

Enligt några undersökningar som jag refererat till i avsnitt 3.5 (s. 21-22) var det ett
ganska magert litteraturpedagogiskt arbete som utfördes vid några undersökta förskolor
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på 1970- och 1980-talen (Borén 1981). Resultatet av dessa visar att personalen menade
att läsning är viktig för ordförråd, koncentrationsförmåga och att högläsning har en
kontaktskapande effekt. I praktiken fungerade inte arbetet så, högläsning var något man
tog till för att lugna barngruppen. I Brita-Lena Ömans tre rapporter (1981, 1984 och
1986) konstateras att läsning av barnböcker finns med som en naturlig del av arbetet,
men en tredjedel av lässtunderna avbröts innan man läst klart vilket enligt Öman (1984,
s. 48) tyder på att högläsningsstunderna var oplanerade och fungerade som
tidsutfyllnad. Man bearbetade heller inte det lästa utom vid enstaka tillfällen (ibid., s.
24). I Ömans tredje rapport (1986) redogör hon för ett projektarbete som skulle ge
personalen större insikt i och utbildning i berättarkonst.

Mitt samlade intryck av det litteraturpedagogiska arbetet vid de förskolor jag undersökt
är att arbetet bedrivs betydligt mer professionellt än vad som beskrivs i nämnda
undersökningar från 1970- och 1980-talen. Jag har dock endast den bild som personalen
gett i form av egen beskrivning av hur arbetet går till, till skillnad från Öman (1981,
1984, 1986) som även gjort observationer av arbetet på några förskolor. Respondenterna
på förskola A och B uttrycker att arbetet på de egna förskolorna blivit mer medvetet
med tiden. Någon säger att förr läste man och sen var det slut men att nu ägnas mer tid
åt samtal och reflektion. Samma saga berättas eller läses flera gånger. Man har också
planerad tid med mindre barngrupper på förmiddagarna och man använder flera olika
metoder i arbetet. Delvis kan det ändå vara så att läsning fortfarande används som
tidsutfyllnad eller för att lugna stökiga barn.

John Hultberg är vetenskapsteoretiker och min teori bygger på hans resonemang i
artikeln “Om humaniora, litteratur och tradition” (1988). Hultberg är kritisk till det
starka traditionsbegreppet som sätter den västerländska litteraturtraditionen som
självklar källa att välja böcker ur. Han menar att pedagoger i stort sett uteslutande väljer
ur den västerländska litteraturtraditionen. På en av de undersökta förskolorna är andelen
barn med invandrarbakgrund 45 %, men litteraturen kommer ur den västerländska
traditionen. Visserligen har man boklådor där familjerna kan låna hem böcker på
respektive hemspråk, men det kan fortfarande handla om västerländska böcker i
översättning. Det har jag tyvärr inte frågat om men man säger att om föräldrarna läser
böcker på hemspråk kan samma bok läsas på svenska vid förskolan. Det skulle vara
intressant att titta på om det finns litteratur från andra traditioner inom förskolans
litteraturval. En av respondenterna som arbetar vid förskola B, med nästan enbart
svenska barn, nämner någon folksaga som kan antas komma från Asien eller Afrika,
6N|OGSDGGDQ�RFK�VFKDNDOHQ�
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Teorin jag använt är en utgångspunkt för ett sätt att tänka kring barnlitteratur och
litteraturpedagogik. Det finns givetvis andra utgångspunkter. John Hultberg skrev
artikeln om de tre strategierna 1988. Under mitt arbetes gång har jag gjort en del
reflektioner kring strategierna. I viss mån skymtar politiska ideologier bakom dem. Den
ideologiska diskursen har ändrats sedan 1988, vilket innebär att Hultbergs typologi kan
tyckas något inaktuell.

När jag startade arbetet med uppsatsen tänkte jag att den emancipatoriska strategin var
den bästa, men min inställning har förändrats. Ur biblioteksperspektiv är det inte viktigt
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att avgöra om en eller annan strategi är bättre eller viktigare. Det som är viktigt är att
vara medveten om vilket fokus man har i arbetet. Den emancipatoriska strategin
förutsätter att man har en personlig relation med barnen, vilket man inte har i någon
större utsträckning på biblioteket. Däremot har förskolepersonalen relationer till barnen.

Det spelar det ingen roll hur mycket god litteratur vi  har i våra bibliotek och förskolor
om den inte berör. Om det inte sker något möte mellan litteraturen och barnet med en
vuxens hjälp så berörs inte barnet, men om litteraturen ger barnen berikande upplevelser
är förutsättningarna goda att den kan få fortsätta att ge stimulans på olika sätt. I arbetet
som bibliotekarie är ett viktigt mål att litteraturen ska få följa med barnen i livet som en
källa till upplevelser, lärande, inre växt och mognad. För att nå dit bör biblioteket söka
samarbete med personal som arbetar med barnen, i detta fallet förskolepersonal. I ljuset
av bibliotekariens respektive förskollärarens roll gentemot barnen och litteraturen kan
det kan förefalla som om biblioteket tillämpar den traditionalistiska strategin oftare än
vad som sker på förskolan.

����$YVOXWQLQJ

Av intervjuerna framgår att det inom de båda förskolorna finns olika sätt att se på
barnlitteraturens uppgift, dess roll och funktion. Litteratursynen på förskola A har en
emancipatorisk dimension medan litteratursynen på förskola B har en traditionalistisk
dimension. På båda förskolorna finns utrymme för de andra synsätten. Materialet som
samlats in tyder på att det finns ett samband mellan litteratursyn och val av
litteraturpedagogiska metoder. Sambandet består av att ett sätt att se på barnlitteratur
kommer till uttryck genom den eller de metoder man använder.

Som avslutning vill jag återknyta till uppsatsens inledning, jfr. s. 5, och lyfta fram två
perspektiv som styrt mina tankegångar i arbetet. Det första är hur litteraturpedagogiskt
arbete fungerar i ett konkret sammanhang, dvs. förskolan. Det andra perspektivet är de
uppfattningar och synsätt på barn- och ungdomslitteraturens uppgift som uttrycks i
vetenskapliga och skriftliga sammanhang såsom forskning, kritik och debatt. I
uppsatsens resultat kanske inte skillnaden mellan perspektiven  blir tydlig, kanske för att
de hänger samman och liknar varandra. Litteraturpedagogik beskriver metoder för en
konkret arbetssituation medan litteratursyn mer står för en idémässig överbyggnad.
Enligt Lennart Hellsing (1999), jfr. s. 10, är det viktigt att formulera olika uppfattningar
och man skall i all diskussion om barn och läsning ha med värderingsfrågorna.
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Syftet med uppsatsen är  att  undersöka hur olika synsätt på barnlitteratur tar sig uttryck
i pedagogiskt arbete med barn och litteratur inom förskolan samt att beskriva vilka
metoder som används i det litteraturpedagogiska arbetet och om det finns något
samband mellan litteratursyn och arbetsmetoder. Ambitionen är även att beskriva olika
litteratursyner samt att se om någon litteratursyn dominerar i undersökningen eller om
det finns utrymme för flera synsätt.
Problemformuleringen är:
Finns det något samband mellan litteratursyn och litteraturpedagogik i förskolan och på
vilket sätt kommer det i så fall till uttryck?
Frågeställningar som ska besvaras i uppsatsen är:
4. Finns det olika sätt att se på barnlitteratur i det litteraturpedagogiska arbetet i

förskolan?
5. Är något synsätt dominerande eller finns det utrymme för olika synsätt?
6. Kommer olika synsätt till uttryck i valet av litteraturpedagogiska metoder?

I genomgång av litteratur och tidigare forskning tar jag upp några texter ur debatt och
forskning kring barnlitteratur och några kring skönlitteratur överhuvudtaget. Texterna
behandlar på olika sätt barnlitteraturens uppgift, dess roll och funktion. Innehållet i
texterna beskriver barnbokens historia och hur litteratursynen förändrats. Det beskriver
olika värderingsgrunder för bedömning av barnboken. Det beskriver en del av den
aktuella forskningen om barnlitteraturens uppgift i förskolan samt om skönlitteraturens
roll i ett samhällsperspektiv. Jag har också tagit upp några texter som behandlar
folksagans roll samt något om olika litteraturpedagogiska metoder.

Uppsatsens teori är hämtad ur John Hultbergs (1988) artikel “Om humaniora, litteratur
och tradition”. Uppsatsens problemformulering handlar om hur litteratursyn kommer till
uttryck i litteraturpedagogiskt arbete i förskolan. Jag har gjort en tolkning av Hultbergs
strategier och tillämpar dem inom förskolepedagogisk kontext. De tre strategierna för
hur man kan se på litteratur är: pragmatisk strategi, traditionalistisk strategi samt
emancipatorisk strategi.

Metodval innebär att välja metod utifrån undersökningens syfte och
problemformulering. Metoden skall fungera som ett mätinstrument i arbetet med att
besvara dessa. Det finns två huvudgrupper av metoder, kvalitativa och kvantitativa
undersökningsmetoder. Fördelen med kvalitativ metod är att man kan få en djupare
förståelse för ett problem och hur bakomliggande faktorer och samband ser ut.
Resultatet kan däremot inte generaliseras på samma sätt som vid kvantitativ metod. Jag
har valt att använda kvalitativ intervju som metod. För att prova mitt
undersökningsinstrument, som är en intervjuguide, har jag gjort en provintervju. Urvalet
av undersökningsenheter gjorde jag i tre steg. I steg ett valde jag en kommun som jag
skulle undersöka. I steg två valde jag ut två förskolor i kommunen, förskola A och B. I
steg tre gjorde jag urvalet av respondenter. Det skulle äga rum inom gruppen fast
anställd personal med utbildning som förskollärare eller barnskötare. Jag valde att göra
tre intervjuer på varje förskola och de gjordes på plats i ett ostört rum. Intervjuerna
spelades in på band och skrevs efteråt ner så gott som ordagrant.

I resultatavsnittet presenterar jag de två förskolor där jag gjort intervjuerna. Förskola
A:s verksamhet har en språkprofil. Det är en mångkulturell förskola där upp till 45 % av
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barnen har invandrarbakgrund. Man startade ett språkprojekt 1996 efter att man
uppmärksammat barnens behov av språkstimulans och man använder språkverkstaden
som metod. Förskola B har böcker med som arbetsmetod i en av avdelningarnas
verksamhetsplan. Man använder sig av olika sätt att arbeta med barnböcker. Den
enskilda personalen kan välja inriktning på arbetet efter eget intresse. Det gemensamma
draget är intresset för det fria berättandet.

Förskola A har företrädesvis en emancipatorisk litteratursyn genom att man lägger
tyngdpunkten på att barnlitteratur kan användas utifrån barnens behov med dialogen
som en viktig metod. Förskola B har i huvudsak en traditionalistisk litteratursyn. Man
lägger stor vikt vid att barnen får del av böcker och berättelser, en viktig metod är att
berätta sagor utan bok. Vid båda förskolorna finns också det pragmatiska synsättet som
uttrycks genom traditionell högläsing utan efterkommande bearbetning.

Vid jämförelse mellan förskolorna framträder några skillnader och likheter. En skillnad
är att man har olika förutsättningar i arbetet. Mitt samlade intryck av det
litteraturpedagogiska arbetet vid de undersökta förskolorna är att arbetet bedrivs
betydligt mer professionellt än vad som beskrivs i några refererade undersökningar från
1970- och 1980-talen. Respondenterna på förskolorna uttrycker att arbetet blivit mer
medvetet med tiden. Någon säger att förr läste man och sen var det slut, nu ägnas mer
tid åt samtal och reflektion. Samma saga berättas eller läses flera gånger. Man har också
planerad tid med mindre barngrupper på förmiddagarna och man använder flera olika
metoder i arbetet. Arbetet som utförs på förmiddagstid i mindre barngrupper är planerat
och förberett. Högläsningsstunderna förbereds eller planeras däremot inte på samma
sätt. Respondenterna nämner att det är svårt att välja bok till högläsningsstunder.
Samarbetet mellan förskolan och biblioteket består av att personalen åker till biblioteket
och lånar med sig en låda med böcker. Vid behov kontaktar man bibliotekarien för att få
råd och hjälp.

De undersökta förskolorna är kommunala förskolor, vilket kan ha påverkat resultatet.
Resultatet hade kanske blivit annorlunda om undersökningen gjorts vid förskolor med
annan pedagogik t.ex. waldorf-pedagogik

Av intervjuerna framgår att det inom de båda förskolorna finns olika sätt att se på
barnlitteraturens uppgift, dess roll och funktion. Litteratursynen på förskola A har en
emancipatorisk dimension medan litteratursynen på förskola B har en traditionalistisk
dimension. På båda förskolorna finns utrymme för de andra synsätten. Materialet som
samlats in tyder på att det finns ett samband mellan litteratursyn och val av
litteraturpedagogiska metoder. Sambandet består av att ett sätt att se på barnlitteratur
kommer till uttryck genom den eller de metoder man använder.
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,QWHUYMXJXLGH Bilaga 1

3HUVRQOLJ�EDNJUXQG
Namn
Utbildning
Hur länge har du arbetat med pedagogiskt arbete inom förskolan eller liknande
verksamhet (daghem, deltidsgrupp)?

$UEHWHW�PHG�EDUQE|FNHU�RFK�EHUlWWHOVHU
beskriv
planeras arbetet?
hur väljer man böcker?
har förskolan egna böcker?
lånar man på biblioteket
anknytning av litteraturarbetet till andra aktiviteter
spontant eller planerat
genrer, argument för och emot:
folksagor
rim och ramsor
pekböcker
realistiskt/fantastiskt innehåll
egna favoriter

0HWRGHU
exempel: högläsning, berättande utan bok, lekar och skapande aktiviteter som anknyter
till en text
hur jobbar ni med böcker och berättelser?
vad gör ni ?
vilka böcker och berättelser?
hur ofta?
varför jobbar ni så?
vad betyder detta för kontakten mellan personal och barn?

%DUQV�|QVNHPnO�RFK�EHKRY
barnens reaktioner, mottagande av “det lästa”?
arbetar ni vidare med barnens upplevelser?
hur?
vad tillför detta för barnet och gruppen?
har barnen egna önskemål?
används de?
vad tycker du att barnen bör få ut av litteratur?
arbetar barnen vidare med läsupplevelser på egen hand?
hur?

6W\UGRNXPHQW
Hur arbetar ni med målformuleringar för din förskola
Finns barnböcker/läsning med?
Har arbetet med böckerna förändrats nu när de äldsta barnen, 6-7 åringarna, inte finns
inom förskolan längre?
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Har arbetet förändrats eller kommer det att förändras nu när verksamheten hör samman
med skolan?
Använder ni läroplanen för förskolan?

'HW�YLNWLJDVWH�L�DUEHWHW�PHG�E|FNHUQD
Vad tycker du, oberoende av hur ni arbetar på just din förskola
1. Barn lär sig saker när man läser för dem.
2. Barn får kulturskatter de kan ha glädje av hela livet när man läser för dem.
3. Barn får stimulans att tänka och känna självständigt när man läser för dem.

+DU�DUEHWHW�I|UlQGUDWV
har arbetet med böckerna förändrats?
har synen på böckerna förändrats?

,QVSLUDWLRQ
var hämtar du inspiration till arbetet med lässtunder, och ev anknytande aktiviteter?
hur kan du hålla dig informerad om nya barnböcker och debatt om barnböcker?
hur tycker du att en bra barnbok är beskaffad?
exempel på bra barnböcker?
tillför bibliotekarien något till ditt arbete
har det funnits något projekt med litteraturanknytning där du arbetat?
Deltar din förskola i kulturaktiviteter utanför den egna verksamheten? T.ex. museum,
teater, musik etc.


