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Abstract: The aim with this thesis, based on five children’s librarians
statements, is to highlight their view of their work, and what
they deem to be of importance when working with small
children within the library sphere. My main question is as
follows: What motive compels children’s librarians in their
work with small children, and will Vygotsky’s theories be
recognised in their statements. I have two questions as a base
for this main question: How do children’s librarians work
with small children, and do they utilise any special methods
in their work? How do children’s librarians view their work
tasks, and what do they deem to be of importance regarding
small children and libraries? The thesis is based on qualita-
tive interviews.

As a theory I have decided to concentrate on Vygotsky’s
thoughts on imagination and creativity, the Zone of Proximal
Development, and children’s language development. I have
analysed the result of the interviews from Vygotsky’s theo-
ries and also other literature. The duties of children’s librari-
ans are very similar. The most important motive in their du-
ties as children’s librarians is to stimulate language. It is also
of the utmost importance to stimulate children’s imagination.
Both Vygotsky and the children’s librarians say that this is
required so that we as human beings can develop. Collabo-
ration with an intermediary is often the case. This can be a
parent or personnel from pre- school or child clinic. Through
this collaboration it is possible to make contact with chil-
dren, and as time elapses contribute that the children develop
from their own requirements in tune with what Vygotsky
calls the Zone of Proximal Development. Vygotsky’s theo-
ries can legitimise a lot of the work done by children’s li-
brarians.
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1. Inledning  

Innan jag hösten 1997 påbörjade mina studier vid Bibliotekshögskolan i Borås hade jag
några år inom barnomsorgen bakom mig. Där hade jag arbetat som barnskötare. När jag
sedan ville utbilda mig vidare hade jag även erfarenhet av folkbiblioteksarbete genom
praktik och timanställning på kommunens huvudbibliotek. Under utbildningen i Borås
har jag valt att skriva min magisteruppsats utifrån de två världar som jag arbetat inom
och som jag känner till. Främsta skälet är att det inom mig finns en önskan att förstå
hur man kan arbeta med små barn i förskoleåldern, på bibliotek. Frågor som berör ar-
betssätt och metoder, liksom aspekter på varför det är viktigt att nå barnen redan tidigt
från bibliotekets sida känns viktiga för mig att söka kunskap om. Funderingarna bottnar
i en idé om att det blivit svårare för barnen att komma till biblioteket genom förskolans
försorg, detta på grund av att barngrupperna blivit större och personaltätheten lägre.
Vilket ofta leder till att förskolans personal besöker biblioteket utan att ta med barnen.
Dessutom har det under denna tid skett stora förändringar inom både skola och förskola.
Nya läroplaner har tagits i bruk, i förskolan kom den 1998. Leder detta till nya krav
även på verksamheter utanför förskola och skola, exempelvis biblioteket?

Utifrån detta har jag sedan funderat över hur man som barnbibliotekarie ser på sina ar-
betsuppgifter idag gentemot alla de barn som ännu inte påbörjat sin obligatoriska skol-
gång, det vill säga barn under sex år.

1.1. Bakgrund

Barnbibliotekarier har flera olika arbetsuppgifter i sin vardag vilket kommer att diskute-
ras i denna uppsats. Jag väljer att ta avstamp i barnlitteraturen eftersom jag personligen
ser litteraturen och dess betydelse för barn som viktig. Varför är det så viktigt att barn
nås av barnböcker?

Lennart Hellsing skriver i Tankar om barnlitteraturen (1999) att det finns fyra huvud-
uppgifter för barnlitteraturen:

1. Att lära barnet behärska språket.
2. Att orientera barnet i tiden och rummet.
3. Att orientera barnet socialt, det vill säga bygga upp önskvärda föreställningar om den
enskildes  förhållande till sin omgivning- berätta om relationer mellan oss människor.
4. Att påverka barnet mer direkt, att suggerera fram -
eller kanske snarare aktivera - själva livskänslan. (s. 26)

Vidare skriver Hellsing att:

Vårt mål är att, med böckerna som hjälpmedel, aktivera barnens skapande krafter och lära
dem utvinna glädje ur sin tillvaro. Man hör ofta upprepas att vi måste försöka få barnen
att nå fram till de goda böckerna, men är det inte snarare tvärtom? Det är böckerna som
skall nå fram till barnen. (ibid., s. 27)

Barnens tre bibliotek: Läsning av fiktionsböcker i slukaråldern (1994) är resultatet av
en  undersökning som gjordes angående frågorna om vad barn läser i åldrarna nio till
tolv år och hur de kommer i kontakt med böckerna. Forskarna Kristian Wåhlin och Maj
Asplund Carlsson redogör för högläsningens viktiga roll som ett centralt inslag i barnets
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socialisation och omvärldsorientering, som både ger fostran och fantasiupplevelser
(1994, s. 97). Även samhällets roll för att barnen skall nås av böcker diskuteras, att
skolan och bibliotekets insatser är viktiga för att komplettera det som barnen eventuellt
inte får hemma (ibid., s. 115).

1996 kom rapporten Barnbokens ställning- inom biblioteksväsendet och inom barnom-
sorgen. Det är Statens kulturråd som har genomfört uppgiften att ta reda på läget för
barnboken ställning på bokmarknaden, inom biblioteksväsendet och inom barnomsor-
gen på uppdrag av regeringen (s. 7). I denna rapport ser man flera olika skäl till att barn
har sämre tillgång till böcker 1996 än tidigare. Sämre ekonomi för barnfamiljerna har
angetts som ett skäl. Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden ett annat. Ytterligare ett
skäl är de stora barngrupper inom förskolan som blivit följden av kommunernas bespar-
ingskrav. Ett annat sätt kommunen sparat in på är att stänga biblioteksfilialer och dra in
bokbussar samtidigt som barnverksamheten på biblioteken inte prioriterats. Dessutom
minskar försäljningen av barnböcker. Det är en mörk bild som målas upp i inledningen
av rapporten (ibid., s. 9). Att dessutom bibliotekens uppsökande arbete mot förskolorna
minskat, samtidigt som barngrupperna blivit större på förskolorna och därigenom fått
svårare att besöka biblioteken gör inte bilden ljusare. Detta samtidigt som experter häv-
dar att böcker är viktiga för barns språkutveckling
 (ibid., s. 11).

Statistiken för små barn och bibliotek hittar vi i Barnbarometern 2000/2001 och denna
statistik ger oss en bild av verkligheten. I denna rapport redogörs för hur barn i åldrarna
tre till åtta år använder sig av massmedia och kultur. Det konstateras att andelen
”läsare” bland barnen och tiden för läsning har slutat minska sedan tidigare mätningar,
och att i fråga om biblioteksbesöken ligger man på en fortsatt hög nivå (Filipson & Ab-
rahamsson 2001,  s.1).

Detta samtidigt som man ser att det finns en markant nedgång för både läsning och den
tid läsningen tar per dag genom åren. I statistiken sägs det att andelen barn i åldrarna tre
till fyra år som läser eller lyssnar när någon läser har minskat från 93% år 1984 till 79 %
2000/2001. Ändå har den ökat sedan senaste mätningen 1998/1999 då den var nere i
 68 %, vilket är den lägsta nivån sedan starten av mätningarna. Vidare kan man se att
barnen i denna ålder i genomsnitt läste 35 minuter om dagen 1984. Under mätningarna
2000/ 2001 har den krympt till 16 minuter per dag. Minskningen har skett främst under
90- talet och här är trenden fortsatt nedgående sedan mätningen 1998/1999. För barn i
åldrarna fem till sex år är siffrorna 84% läsare 1984 jämfört med 68 % 2000/2001. Ti-
den för läsning har minskat från 33 minuter per dag 1984 till 16 minuter per dag
2000/2001, men här konstateras att tiden barnen läser per dag har ökat igen under de
senaste åren (ibid., s. 7).

När det gäller mätningarna angående biblioteksbesök visar undersökningen att tre- till
åttaåringarna är en åldersgrupp där de flesta besöker biblioteket. Hela 91% av alla barn i
åldern tre- till åtta år har besökt ett bibliotek det senaste året. 84% av tre- och fyraåring-
arna och 92 % av fem- och sexåringarna har besökt biblioteket det senaste året. 60% av
hela undersökningsgruppen i åldrarna tre- till åtta år har besökt biblioteket den senaste
månaden. Vidare skriver man att ungefär en tredjedel av de som besökt ett bibliotek
under det senaste året har lyssnat på någon sagostund där (ibid., s. 18). Kanske är det
inte så mörkt i alla fall? Eller? I denna uppsats tänker jag försöka se hur verkligheten ser
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ut i dag när det gäller barn och bibliotek. Finns det ljus i mörkret, eller är det kanske
inte ens mörkt?

Om vi för en stund lämnar biblioteksperspektivet och istället söker oss till förskolans
värld, där merparten av förskolebarnen i Sverige tillbringar större eller mindre tid varje
vecka möter oss en annan verklighet.

I augusti 1998 trädde en ny läroplan för förskolan, Lpfö 98,  i kraft. Detta är den första
läroplan i Sverige för förskolebarn och denna har tillkommit sedan en större förändring
gjorts inom skolvärlden, där nu Skolverket är tillsynsmyndighet över all utbildning som
rör barn och ungdom. Läroplanen för den ordinarie skolverksamheten togs i bruk 1994
och benämns Lpo 94. Vidare finns också en läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf
94. Läroplanen för förskolan är till sin struktur jämförbar med skolans läroplan och av-
sikten är att ”de tre läroplanerna skall länka i varandra utifrån en gemensam syn på kun-
skap, utveckling och lärande” (Läroplan för förskolan 1998, s. 3). Läroplanen är utfor-
mad utifrån en målinriktad verksamhet, liksom skolans läroplan, vilket skapar en konti-
nuitet i läroplanerna (ibid., s. 4).

Eftersom skolan på detta sätt kommer att omfatta alla barn mellan ett och nitton år är det
ett stort arbete som ligger bakom dessa förändringar. Och skolan kommer i ännu högre
grad påverka barns och ungdomars liv (Växa i lärande 1997, s. 63).

Vad bygger då dessa nya läroplaner på och vilken syn har de på barnen? Begreppet kun-
skap och dess betydelse för den enskilde individen har diskuterats. Men kunskap är
också ett sampel mellan människor. I Växa i lärande uttrycks det på följande sätt
”Kunskap är dock inte bara en kognitiv process hos en enskild individ, utan ett mellan-
mänskligt , kommunikativt samspel, där individen är medkonstruktör av kunskap och
kultur”.(ibid., s. 70)

I det förslag för förskolans läroplan som ligger till grund för den nya läroplanen, Att
erövra omvärlden (1997), ser vi återigen begreppet samspel. Här framhålls att det är i
samspelet med andra barnet lär sig erövra omvärlden, och detta sker genom gemen-
samma tecken och uttryck, t ex tal, skriftspråk, bildspråk och musik. Det är genom mö-
tet och samverkan med andra människor som vi människor skapar den kultur och den
värld som vi lever i (1997, s. 9). I förslaget sägs att om barnet skall växa upp i ett sam-
hälle där språket är betydelsefullt och viktigt, och kunna tillägna sig språket på bästa
sätt behöver barnet vuxna som stödjer och hjälper barnet i dess språkliga utveckling,
eftersom barnet är beroende av vuxna för att utveckla sitt talspråk (ibid., s. 45). Det
framhålls också att de barn som redan som små får uppleva läsandet genom att någon
läser högt för dem och skriver ihop med dem, får positiva förebilder som visar barnet på
läs - och skrivkonstens möjligheter (ibid., s. 47).Vidare diskuteras i Att erövra omvärl-
den hur det pedagogiska arbetet skall utformas för att leda till en målinriktad verksam-
het.

Synen på barnet som medskapare av sin egen kunskap förutsätter en syn på den vuxne
som medskapare av kunskap, där den vuxne går i dialog med barnet och intar en reflekte-
rande hållning till den egna rollen och barnens läroprocesser. [… ] Det handlar också om
att vägleda, skapa situationer och utnyttja tillfällen som kan utmana barnens tankar och
teorier. (ibid., s. 52)
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Varifrån kommer dessa tankar om barns lärande och hur språket utvecklas? Det finns
flera olika synsätt och tankar som ligger bakom, och en av de som bidragit till de nya
pedagogiska idéerna är den sovjetiske forskaren Vygotskijs teorier om hur barn utveck-
las i ett sociokulturellt sammanhang. Gunilla Lindqvist är filosofie doktor i pedagogik
och har skrivit flera böcker där inspirationen hämtats från Vygotskij. Hon skriver i för-
ordet till Tänkande och språk:

Till skillnad från ett biologiskt synsätt, där individens inre psykologiska utveckling anses
vara den enda drivkraften till lärandet, är det interaktionen mellan utveckling och under-
visning som är förutsättningen för lärandet. Elevens tänkande är socialt och kulturellt be-
stämt, skriver man. (Lindqvist i Vygotskij, Tänkande och språk  2001, s. 14f.)

Eftersom jag tycker att Vygotskijs tankar och idéer verkar intressanta ur perspektivet att
de finns med i bakgrunden till skolans nya läroplan, Lpo 94, som i sin tur påverkat Lpfö
98 kommer jag att i min uppsats använda Vygotskij i min teori. Uppsatsen kommer
dock inte att enbart beröra barn i förskolan, utan snarare de barn som är i förskoleåldern.
Dessutom kommer uppsatsen inte att utgå från barnens utsagor, utan från fem olika
barnbibliotekariers tankar och funderingar när det gäller barn i denna åldersgrupp i
samband med biblioteksarbete.

1.2.  Syfte, problemformulering och frågeställningar

Huvudsyftet med denna uppsats är att utifrån fem barnbibliotekariers utsagor få en bild
av hur de ser på sitt arbete, och vad de anser vara viktigt i arbetet med små barn inom
bibliotekets sfär. Jag vill i min uppsats söka svar på hur barnbibliotekarier arbetar för att
nå dessa små barn, och vad som driver barnbibliotekarierna i deras arbete. Syftet är
också att applicera Lev Vygotskijs teoretiska begrepp på det empiriska materialet och
med hjälp av dessa söka analysera intervjuerna.

Problemformuleringen är: Vilka motiv driver barnbibliotekarierna i arbetet med små
barn, och kan Lev Vygotskijs teorier kännas igen i deras utsagor?

Jag har formulerat följande frågeställningar som grund för min problemställning.

1. Hur arbetar barnbibliotekarierna med små barn, och använder de några speciella
metoder i sitt arbete?

2. Hur ser barnbibliotekarierna på sina arbetsuppgifter och vad anser de vara viktigt
när det gäller små barn och bibliotek?

1.3. Ord-  och teckenförklaringar

Det jag i uppsatsen benämner som små barn är barn i åldrarna ett till fem år, det vill
säga barn som inte börjat i förskoleklass. Begreppet förskolebarn inkluderar alla barn
som ej har påbörjat den obligatoriska skolgången, alltså alla barn under sex år .

När orden daghem, dagis och förskola förekommit i en text jag refererar till har jag
använt det ord som författaren har använt. Äldre texter använder oftare ordet daghem,
och de texter som skrivits efter att Lpfö98 trädde i kraft talar om förskola. Denna för-
skola är inte helt jämförbar med daghem och dagis.
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Jag har i uppsatsen valt att använda den svenska varianten på stavningen av Lev S. Vy-
gotskijs  namn. Där jag använt engelskspråkig litteratur har jag i min översättning valt
den svenska stavningen.

I de citat som förekommer i uppsatsen används parenteser på följande sätt:

(…) ett eller ett par ord har uteslutits
[…] en eller flera meningar har tagits bort
[    ] ett förklarande ord har infogats av mig

1.4. Uppsatsens disposition

Uppsatsen är indelad i tre huvuddelar; en teoretisk, en empirisk och en analys- och dis-
kussionsdel.

Del ett omfattar kapitel ett med inledning, syfte och frågeställningar. Kapitel två är me-
todkapitlet, där val av metod samt genomförande av intervjuerna redovisas. I kapitel tre
behandlas Vygotskijs bakgrund och de olika teorier jag väljer att fokusera på i min upp-
sats. Dessa teorier rör fantasi och kreativitet och vad dessa begrepp står för enligt Vy-
gotskij. Vidare Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen och hans teorier om
barns språkutveckling. Sedan följer Vygotskijs plats i skolans och förskolans läroplaner
och kapitlet avslutas med en kort reflexion över Vygotskijs teorier. Kapitel fyra är en
litteraturgenomgång. I detta kapitel beskrivs barnbibliotekariers arbetsuppgifter, utifrån
aktuell litteratur och även utifrån några magisteruppsatser. Vidare redogörs för litteratur
som beskriver barnböcker, läsning och lässtimulans. Även texter som berör läsfräm-
jande projekt redovisas.

Den andra delen, den empiriska, innehåller en redovisning av de kvalitativa intervjuerna
jag genomfört med fem barnbibliotekarier i kapitel fem. I detta kapitel analyseras även
deras utsagor utifrån Vygotskijs teorier.

Den sista delen av uppsatsen knyter ihop de två första till en fördjupad slutdiskussion
och en sammanfattning. Kapitel sex är slutdiskussion av både det empiriska och det
teoretiska materialet, i kapitel sju sammanfattas hela uppsatsen.

Sedan följer också en käll- och litteraturlista och bilagor.
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2. Metod

I metodkapitlet kommer jag att beskriva val av metod, litteratursökningar, kontaktandet
av informanter och genomförande av intervjuerna samt analysmetod.

2.1. Metodval

Mitt syfte med uppsatsen är att jag utifrån min problemformulering vill få ökad förstå-
else och tränga djupare in i ett problem. Därför har jag valt att använda mig av en kvali-
tativ metod där de intervjuer jag genomfört är den huvudsakliga empirin. Intervjuer är
enligt Hartman muntligt material i strukturerad form (1996, s. 28). Det jag strävat efter
är att förstå något om hur mina informanter tänker. Steinar Kvale använder begreppet
livsvärld, att komma nära intervjupersonens tankar om ett tema som är intressant för
både intervjuaren och den intervjuade. Detta är sedan något som intervjuaren försöker
tolka en mening i (2000, s. 34ff.). Intervjuerna  kompletteras med litteraturstudier vilka
kommer att redovisas under kapitlen Teori och Litteraturgenomgång.

Som utgångspunkt för uppsatsen gjorde jag litteraturstudier för att få en bakgrund.  Ti-
digare forskning är viktigt som en grund att förankra arbetet i. Här sökte jag främst  läsa
artiklar och facklitteratur som berättar om olika metoder och projekt man inom biblio-
teksvärlden använder för att nå förskolebarn. Även böcker som beskriver arbetsmetoder
som exempelvis Passa upp, passa, passa vidare?(1982) och Barnspåret (1994) var vär-
defull läsning i detta stadium. Dessutom har jag studerat flera av Lev S Vygotskijs tex-
ter som jag använder som huvudteori i uppsatsen.

Denna bakrund har varit nödvändig inför de intervjuer jag planerade att genomföra.
Intervjuerna är ändå ”huvudmaterialet”, alltså empirin i uppsatsen. För mig är det viktigt
att få höra några olika barnbibliotekariers röster i frågan om hur man arbetar med små
barn, utifrån deras egna perspektiv. Detta för att ge mig en bild av hur barnbibliotekarier
arbetar med små barn. Jag har i samråd med handledare valt att genomföra fem djup-
intervjuer förutom min pilotintervju. Intervjuerna har jag sedan analyserat och som en
hjälp att tolka dem har jag använt Lev Vygotskijs teorier om barn och fantasins och kre-
ativitetens betydelse för lärande och utveckling.

Vid valet av metod för uppsatsen var jag medveten om att redan under själva intervjun
sker en första tolkning och analys av det informanten säger eller uttrycker omedvetet.
Dels genom kroppsspråk och dels genom att man alltid när man möter någon ny person
försöker hitta gemensamma beröringspunkter och värderingar. Holme och Solvang
skriver att man i en kvalitativ intervju studerar en företeelser inifrån och försöker se
världen ur informantens perspektiv (1997, s. 92).

2.2. Litteratursökningar

Uppsatsarbetet påbörjades med att jag sökte litteratur på Borås Högskolas bibliotek.
Både i bibliotekets egen katalog Voyager och i Libris. Dessutom har jag använt Nor-
diskt BDI - index, LISA och Artikel- Sök. Det jag främst sökt är litteratur och artiklar
som rör barnbibliotekarier, barnbibliotek, förskoleåldern och Vygotskij. Eftersom jag
redan under planeringen av uppsatsen fick tips av kollegiesekreteraren, som under ar-
betets gång även blev min handledare, att Vygotskij och hans teorier kunde vara an-
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vändbara för mig har jag försökt hitta material skrivet av och om honom. Vidare har jag
sökt finna andra magisteruppsatser som berör barnbibliotek eller barnbibliotekarier.
Arbetet med sökningar, läsning och även förkastande av material har pågått under kon-
tinuerligt genom hela uppsatsskrivandet, då jag även sökt material i min hemkommuns
bibliotek och dessutom fått värdefulla tips på litteratur av min handledare. Dessutom har
jag genom den litteratur jag studerat fått ytterligare litteraturtips.

2.3. Urval och genomförande

Efter att noga övervägt hur jag skulle gå tillväga med urvalet av informanter till inter-
vjuerna beslöt jag mig först att försöka få en provintervju, en så kallad pilotstudie för att
testa om mina idéer och frågeställningar var användbara. Jag ringde upp ett bibliotek
som inte låg alltför långt borta och bad att få tala med den barnbibliotekarie där som
arbetade med de yngre barnen. Denna provintervju genomfördes 14 juni- 01.

Provintervjun gjorde att jag kunde testa mina tankar inför ämnet. Jag insåg både under
och efter denna att mitt val av metod skulle bestå, men skulle kräva en hel del av mig.
Eftersom jag ville ha en öppen atmosfär blev det en hel del småprat i intervjun. Detta
gjorde att jag fick både relevant och icke relevant material att bearbeta. Ändå kände jag
att ämnet och frågeställningarna bar i det stora hela, och min informant hade mycket
intressant material till min uppsats. Samtidigt insåg jag att det tar väldigt lång tid att
skriva rent ett samtal på ca en timma som är inspelat på band, men fördelarna över-
vägde, och jag beslöt att detta skulle bli min metod. Utifrån denna provintervju utfor-
made jag sedan en intervjumanual som främst berörde fyra områden. Dessa var barn-
bibliotekariens bakgrund och arbetssätt. Detta för att försöka få en bild av vem barn-
bibliotekarien var och på vilket sätt hon arbetade. Vidare frågor utifrån begreppen fan-
tasi och kreativitet eftersom jag var intresserad av vilka tankar och funderingar de hade
om dessa begrepp, som är centrala i de texter jag läst av Vygotskij. Dessutom var jag
intresserad av vad de ansåg om små barn och bokläsning och ville utifrån det även ställa
frågor om detta.

Jag har valt att inte intervjua barnbibliotekarier som jag redan är bekant med, detta för
att jag ville möta mina informanter med öppna ögon (och öron), utan att behöva ta hän-
syn till eventuella tidigare relationer. I samråd med min handledare beslöt jag därför att
ta kontakt med barnbibliotekarier utanför min hemkommun för att be om intervjuer.
Mina urvalskriterier var att de i huvudsak skulle arbeta som barnbibliotekarier med barn
till och med fem års ålder. Jag ville också ha en liten geografisk spridning, därför valde
jag att ta kontakt med personer i fem olika kommuner och två län. Tankarna bakom
valet av två olika län var att få mer kunskap av informanterna på detta sätt, då jag antog
att det i alla län pågår olika projekt kopplade till  länsbiblioteket. Genom att besöka
olika kommuner och två olika län, tänkte jag mig finna mer av olika tankegångar, än
genom att enbart besöka en kommun eller ett län. Valet av bibliotek har naturligtvis
påverkats av praktiska och ekonomiska faktorer, men eftersom jag ville undersöka hur
den ”vanliga” barnbibliotekarien tänker och arbetar ansåg jag detta vara en bra urvals-
metod för att finna intressanta tankar. Min avsikt var inte att göra en kvantitativ under-
sökning, utan en kvalitativ studie av några barnbibliotekariers tankar och funderingar
och arbetssätt. För att kunna möta mina informanter så förutsättningslöst som möjligt,
har inte heller försökt få information om de bibliotek där informanterna arbetar genom
att studera hemsidor på Internet, och inte heller medvetet valt en viss kommun på grund
av något projekt jag hört talas om.
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Jag valde att ta kontakt med informanterna per telefon under vecka 32 och 33 år 2001.
Naturligtvis kan det för den uppringde bli ett överraskningsmoment och man kan i en
sådan situation inte helt överblicka konsekvensen av vad ett eventuellt ja betyder. Att ta
kontakt via telefon ansåg jag ändå vara det enklaste och smidigaste sättet att för mig att
få kontakt med informanter. Eftersom jag inte i förväg tagit reda på vem som arbetade
som barnbibliotekarie med små barn i respektive kommun, ringde jag några olika bibli-
otek jag valt ut och frågade efter den person som innehade denna tjänst. Då detta var i
semestertider fick jag i ett par fall återkomma en vecka senare.

När jag sedan fick kontakt med rätt person och hade presenterat mitt ärende, fick jag
positiva besked direkt av alla. Barnbibliotekarierna ställde gärna upp på intervjuer och
ville boka in dessa direkt. Detta var som tidigare nämnts precis efter semestern för de
flesta, och jag uppfattade det som så att det var bäst att träffas snarast innan all verk-
samhet börjat. Jag berättade i detta första samtal om vad mitt ämne i stort handlade om,
att jag ville spela in intervjun på band och hur mitt urval gått till. Eftersom en informant
önskade se frågeställningarna innan intervjun lovade jag alla samma möjlighet, för att
de skulle få så lika förutsättningar som möjligt. Den intervjumanual (se bilaga) jag
tänkte arbeta med skickade jag per e-post till samtliga. I ett fall gick den bifogade filen
ej att öppna, så jag skickade samma brev med vanlig post istället. Intervjumanualen var
från början enbart tänkt som underlag för mig, och frågorna den innehöll var inte tänkta,
och användes inte heller som direkta frågor till informanterna. Jag har under arbetet med
uppsatsen blivit uppmärksam på att den sista frågeställningen: ”Varför anser du det vara
viktigt för små barn att få kontakt med böcker?” kan anses vara ledande. Detta är något
jag beklagar, eftersom frågan indirekt kan ha påverkat resultatet, trots att den inte ställ-
des på detta sätt av mig under intervjuerna. Att ta kontakt per telefon var för mig fram-
för allt tidsbesparande. Jag var noga med att lämna ut telefonnummer där jag kunde nås
ifall någon skulle vilja ändra tid eller ångra sig innan själva intervjun. Dock var det
ingen av informanterna som ringde upp, utan vi sågs på avtalade tider och platser.

Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplatser. Två på privata arbetsrum, en i ett
”sagorum” där vi var ensamma, en i en tom utställningslokal och en på själva barnav-
delningen innan biblioteket öppnat. Intervjuernas längd varierade vilket kan ha många
olika skäl. Framförallt tror jag det kan bero på om man tänkt de här tankarna innan eller
ej. Men även vanan att bli intervjuad liksom personkemin kan naturligtvis spela in. Jag
upplevde det som om informanterna tyckte frågeställningarna och ämnet i sig var intres-
sant att diskutera. Steinar Kvale beskriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun
en intervju som en positiv upplevelse för den som blir intervjuad, detta för att man får
prata om och fördjupa sig i ett ämne som båda parterna finner angeläget (2000, s. 39).
Just så upplevde jag det, flera uttryckte sin glädje över att någon intresserade sig på dju-
pet över deras tankar om sitt arbete.

Frågan om att intervjuerna skulle spelas in på band tog jag som tidigare nämnts upp
redan då den första kontakten togs. För mig var det en stor hjälp i själva intervjusitua-
tionen att kunna koncentrera mig på att fråga och lyssna och föra en dialog, och att inte
behöva ta anteckningar samtidigt. Jag kunde slappna av mer i rollen som intervjuare och
jag upplevde inte det heller som om informanterna tyckte det var jobbigt att spelas in,
utom i möjligen ett fall. Däremot fick jag flera påpekanden om hur arbetsamt det är att
skriva rent bandade intervjuer, vilket jag redan var medveten om efter pilotintervjun.
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Intervjuerna genomfördes under vecka 33 och 34 år 2001. Jag hade berättat för infor-
manterna att själva intervjun kunde ta upp till en timma. Intervjuerna varierade i längd
och i renskriven form är de mellan nio och sjutton sidor. Dessa utskrifter har jag inte
låtit mina informanter ta del av. Främsta skälen är att jag inte hade givit något sådant
löfte och inte heller blivit tillfrågad om det från informanterna, och att jag redan från
början berättat att jag skulle anonymisera deras namn, kommuner och liknande som
skulle kunna identifiera dem, så att de ej skulle bli igenkända. Därför har informanterna
fått fingerade namn i uppsatsen.

Intervjuerna spelades som tidigare nämnts in på band och jag förde endast sporadiska
anteckningar under några av intervjuerna. Så mitt huvudmaterial är det renskrivna inter-
vjumaterialet. Under intervjuerna följde jag min intervjumanual på det sättet att jag för-
sökte få med frågorna jag spaltat upp, fast inte nödvändigtvis i den ordning de stod i. I
vissa fall kom informanterna själva med andra saker de ville berätta om, och det hände
även att jag fick olika ingivelser att fråga om något jag inte från början tänkt. Men detta
har jag uppfattat ligga i en kvalitativ studies natur och detta är en av fördelarna med
detta val av studie.

2.4. Analysmetod

När jag hade intervjuerna utskrivna och klara började jag att strukturera upp dem utifrån
de olika frågeställningar jag utgått ifrån under intervjuerna. Utifrån varje sådan fråge-
ställning har jag sedan försökt sätta in resultatet i ett analyssammanhang. Här använde
jag främst Vygotskijs teorier och försökte se om det fanns spår av hans tankar i infor-
manternas utsagor. Dessutom läste jag in mig på ämnen rörande barnbibliotek, barnbib-
liotekarier, läroplaner och annat som kunde vara av intresse. Det av empirin som inte
kunde härledas till Vygotskij diskuteras i kapitlet Slutdiskussion. I redovisningsdelen är
det informanterna som kommer till tals och i analysdelen är det min egen tolkning av
vad som framkommit under intervjuerna i ljuset av Vygotskijs teorier.

”Att analysera betyder att skilja något i delar eller element ”(Kvale 2000, s. 167f.).
Detta gör att det insamlade materialet delas upp i enskilda delar fast det från början hade
mer av en berättande texts struktur (ibid., s.168). Detta är något man får ha i åtanke när
man gör en analys av ett material av det slag jag utgår ifrån. Jag har valt att återge
många citat i redovisningen av intervjun för att ge läsaren en möjlighet att själv skapa
sig en uppfattning om informanterna. Dock är det jag som valt och sållat bland det
sagda, och valt vilka delar jag velat fokusera mig på. Min önskan har ändå varit att
skapa en känsla av öppenhet och förståelse och även möjlighet för andra tolkningar än
de jag själv kommit fram till. Vidare är jag medveten om att jag som författare redan vid
själva intervjutillfället startar min egen bearbetning och tolkning av materialet. Detta
genom exempelvis kroppsspråk och nyanser som inte kommer en utomstående läsare till
del.

Redovisningen och tolkningen av det empiriska materialet avslutas sedan i kapitlet
Slutdiskussion, där jag sökt binda samman trådarna från den empiriska studien, littera-
turstudier och Vygotskijs teorier. Detta kapitel har strukturerats utifrån de två grund-
frågeställningar jag haft i uppsatsen, och som syftar till att besvara uppsatsen syfte.
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3. Teori

3.1. Inledning

I analysen av det empiriska material som jag samlat in använder jag mig av Lev S. Vy-
gotskijs teorier om barns fantasi och kreativitet i barndomen, liksom teorierna om den
närmaste utvecklingszonen och teorierna om barns språkutveckling. Främst är det Vy-
gotskijs egna verk som jag studerar. Dessa är: Fantasi och kreativitet i barndomen
(1995),  Vygotskij och skolan (1999) och Tänkande och språk (2001).

Eftersom jag inte tidigare är bekant med Vygotskij och hans forskning avser jag att i
första hand studera dessa verk för att skapa mig en bild av hans teorier. Jag vill försöka
förstå de av hans teorier som berör mitt ämne, därför gör jag inte anspråk på att detta
skulle vara en heltäckande bild av hans forskning. För att förstå Vygotskijs tankar i ett
vidare perspektiv använder jag även sekundärkällor, främst av olika svenska författare.
Detta dels för att se andras tolkningar av Vygotskijs teorier, dels för att se om några av
Vygotskijs teorier praktiseras idag. Vidare har jag studerat Läroplan för förskolan
(1998), och betänkandet inför skolans läroplan; Skola för bildning (1992).

I min uppsats kommer jag att närmare fördjupa mig i några av Vygotskijs teorier. Dessa
är:
• Fantasi och kreativitet
• Den närmaste utvecklingszonen
• Teorierna om barns språkutveckling

Dessutom kommer jag att använda några aktuella källor som visar hur Vygotskij tolkas
och används idag.

Det är svårt att särskilja dessa olika begrepp, eftersom de hör ihop, och på något sätt
tillsammans bildar den kulturhistoriska teorin. Jag kommer ändå att göra ett försök att
beskriva de mer utförligt här. För att ytterligare ge en bild av vem Lev S. Vygotskij var
börjar jag med att ge en kort biografisk introduktion.

3.2. Vem var Vygotskij?

Lev S. Vygotskij levde mellan 1896-1934. Han föddes i Vitryssland. Familjen var ju-
disk och därför fanns det en rad restriktioner bland annat när det gällde yrkesval för
Vygotskij. Vygotskij började läsa medicin på Moskvas universitet. Detta övergav han
sedan för att istället läsa juridik, samtidigt som han läste andra ämnen på ett folkuniver-
sitet som var kritiskt till det dåvarande tsardömet. Här studerade han litteratur, konst,
filosofi och historia. Han påbörjade också sin avhandling om Shakespeares Hamlet.

1917 återvände Vygotskij till Gomel i Vitryssland och började arbeta som lärare. Han
undervisade i litteratur, estetik, filosofi och ryska på en yrkeskola och i psykologi och
logik vid en lärarutbildning. Vygotskij var intresserad av allt som rörde kultur och un-
dervisning och blev ledare för utbildningen av konst och estetik vid pedagogiska insti-
tutionen i Gomel. Under åren 1917-1924 skrev han boken Pedagogisk psykologi.
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1924 kallades Vygotskij till en forskartjänst vid Moskvas universitet. Han kritiserade
Pavlovs teorier om människan enbart som en biologisk varelse och ville istället att man
skulle inrikta de psykologiska studierna på människans medvetande. 1925 skulle Vy-
gotskij lägga fram sin avhandling Konstens psykologi men var då allvarligt sjuk i tuber-
kulos och slapp försvara den offentligt. Vygotskij påbörjade också ett arbete med en
omfattande analys av den vetenskapliga krisen inom psykologin, eftersom han ansåg att
det behövdes en enhetlig teori om människans sociala och psykologiska utveckling.
Vidare grundade han ett institut för forskning om handikapp och neurologi och be-
handlade även handikappade barn och planerade också att starta ett projekt för analfa-
beter i Centralasien.

1933 presenterade han sina teorier om lek och teorierna om den närmaste utvecklings-
zonen. Dessa idéer har väckt stort intresse inom den pedagogiska forskningen. Under
våren 1934 blev han sjukare och avslutade sitt arbete med boken Tänkande och tal1

från dödsbädden. 1936, två år efter hans död förbjöds hans texter i Sovjetunionen
(Lindqvist i Vygotskij 1999, s. 9ff.).

Det var först på 1960- talet som Vygotskij och hans teorier blev kända i väst. 1962
översattes hans bok Tänkande och språk till engelska under titeln Thought and langu-
age. Under 1980-talet kom ett nytt intresse för Vygotskij och hans teorier och forskning
(Lindqvist i Vygotskij 1995, s. 8). I Sverige har Vygotskijs kulturhistoriska teori upp-
märksammats  i betänkandet inför den nya läroplanen i Skola för bildning där man inför
en ny pedagogisk inriktning använder hans idéer (Lindqvist i Vygotskij 1999, s. 8).

3.3. Fantasi och kreativitet

3.3.1. Definition av begreppen fantasi och kreativitet

Gunilla Lindqvist skriver i förordet till Vygotskijs Fantasi och kreativitet att alla män-
niskor, både barn och vuxna, enligt Vygotskij är kreativa. Vygotskij kallar den kreativa
förmågan människan har för fantasi, och för Vygotskij är det ingen motsättning mellan
fantasi och verklighet. Dessutom anser Vygotskij enligt Lindqvist att en rik verklighet
ger mer material och möjligheter till fantasi. I fantasin kan människan tolka och förstå
både olika slags erfarenheter och även känslor. (Lindqvist i Vygotskij,1995, s. 9).

Vygotskij skriver i Fantasi och kreativitet att kreativitet är en aktivitet som skapar nå-
gonting nytt; ”oavsett om det skapade är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion
av intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i
människans inre ”. (Vygotskij 1995, s. 11) Han hävdar också att det finns två grund-
läggande typer av handlingar eller beteenden:

• Återskapande  eller reproduktiva . Dessa handlingar bygger på vårt minne, alltså
att man återanvänder eller upprepar redan tidigare skapade intryck och handlings-
mönster.

• Kombinatoriska eller kreativa. Dessa aktiviteter är inte återskapande i sig, utan
kombinerar istället ihop olika  tidigare intryck och ger upphov till nya bilder.

                                                
1 Jag använder här min källas titel på boken. När boken senare översattes till svenska gavs den titeln
Tänkande och språk (2001).
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Detta andra handlingsmönster kan enligt Vygotskij kallas kreativitet. Vygotskij hävdar
att det är denna kreativa aktivitet som gör människan inriktad på framtiden samtidigt
som den även förändrar nuet. Denna kreativa aktivitet brukar kallas föreställning eller
fantasi. Vygotskij skriver att det som vanligtvis brukar kalla fantasi, det overkliga som
inte har verklighetsanknytning är inte den sorts fantasi som beskrivs här. Istället är det
den slags fantasi som är grunden för kreativitet inom diverse områden, exempelvis
konst, vetenskap och teknik. Vygotskij sätter denna fantasi som skapats av människan i
motsats till det av naturen skapade, och han menar att denna kreativitet finns hos alla
människor, inte bara hos personer som Tolstoj, Edison och Darwin [Vygotskijs egna
exempel; min anm.]. Vygotskij anser att hela det mänskliga kollektivet skapar enskilt
och även tillsammans, och detta kan människan redan som ett litet barn, då människan
har  förmågan att genom leken vara kreativ (Vygotskij 1995, s. 11ff.).

3.3.2.Vygotskijs fantasibegrepp

Vygotskij delade upp fantasibegreppet i fyra olika delar. Jag kommer här att redovisa
dessa delar. För att förtydliga och sammanfatta dessa kommer jag även att ge er Lisa
Henrikssons tolkning ur boken Bokpuffar (2000) där hon använder Vygotskijs teorier
som teoretisk grund för det hon kallar boklek och som Bokpuffar ger tips om. 2 Lisa
Henriksson ser Vygotskijs tankar som viktiga i byggandet av broar mellan fantasi och
verklighet hos barnen. ( 2000, s. 7) Jag kommer att använda dessa eftersom jag tycker
Lisa Henriksson tydligt sammanfattar Vygotskijs fantasibegrepp. De fyra delarna av
fantasibegreppet är:

1. Verkligheten ger material till fantasin, och fantasin är alltid uppbyggd av en männi-
skas tidigare erfarenheter.

2. Sambandet mellan fantasi och verklighet är mellan den färdiga fantasiprodukten och
en komplex företeelse i verkligheten.

3. Det emotionella sambandet mellan fantasi och verklighet.
4. När fantasi blir verklighet (Vygotskij 1995, s.17-25).

Vygotskij anser att verkligheten ger material till fantasin, och fantasin är alltid upp-
byggd av en människas tidigare erfarenheter. Alltså att all fantasi består av intryck från
vår verklighet, men att vi omvandlar den. Fantasin är uppbyggd av olika delar, han
kallar dessa för element, som har hämtats ur verkligheten. Den verklighet som är män-
niskans egna erfarenheter (ibid., s.17). Detta gäller också om det är en mycket verklig-
hetsfrämmande eller fantastisk fantasi, för även den bygger i grund och botten på in-
tryck från verkligheten (ibid., s. 19).

Vygotskij använder i sina texter ofta uttrycket lag när han drar sina slutsatser. Jag väljer
här att använda hans uttryck även om jag är tveksam till ordet i sig och ser hans an-
vändning av ordet lag mer som en synonym till ordet regel eller möjligen slutsats. Det
han kallar för lagen om fantasins verksamhet lyder alltså:

Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedomen och mångfalden i männi-
skans tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som fantasi-
konstruktionerna byggs av. Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer förfogar

                                                
2 Lisa Henriksson har enligt förordet i Bokpuffar varit verksam vid förskollärarutbildningen i Södertälje,
och boken är ett resultat av samverkan mellan ämnena metodik och språk och litteratur. ( Henriksson
2000, s. 4)
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hennes fantasi över. Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen människas, eftersom dess
erfarenheter är mindre rika. (ibid., s. 19)

Han drar därför den pedagogiska slutsatsen att det är viktigt att vidga barnets erfaren-
heter på olika sätt för att kunna skapa en grund för att barnet sedan själv skall börja
skapa. Ju mer man berikar barnets erfarenheter med olika intryck, desto större chanser
har barnet att tillägna sig en rik fantasi, och härigenom nå sina inbyggda förutsättningar.
Vygotskij anser att det är sambandet mellan vad barnet fått uppleva och hur rik barnets
fantasi är, som gör att det är viktigt att se till att barnen stimuleras. Han bedömer att
barn som från början har samma förutsättningar vid stimulans får en mer produktiv
fantasi, än de som inte får denna möjlighet (ibid., s. 20).

Lisa Henriksson sammanfattar denna punkt så här: ”Fantasin skapas av verkligheten. Ju
rikare verklighet desto rikare fantasi. Barn har alltså inte mer fantasi än vuxna, men
barn kombinerar vad de har utan hämmande konventioner.”(2000, s. 7)

Den andra formen av samband mellan fantasi och verklighet är mellan den ”färdiga
fantasiprodukten och en komplex företeelse i verkligheten” (Vygotskij 1995, s. 21).
Vygotskij visar på exempel om hur man kan föreställa sig den franska revolutionen el-
ler den afrikanska öknen, utan att man varit med eller varit där. Detta kan man göra ge-
nom sin fantasi och sina föreställningar om detta, och man kombinerar ihop tidigare
erfarenheter och skapar fantasi. För att kunna göra detta krävs det ett stort förråd av
tidigare erfarenheter och föreställningar (ibid., s. 20f.). Här säger Vygotskij: ”I den me-
ningen har fantasin en mycket viktig funktion i en människas beteende och utveckling.
Den blir ett medel för att vidga en människas erfarenheter.” (ibid., s. 22) Detta gör att
människan inte är begränsad enbart till sina egna erfarenheter och sin egen verklighet.
Hon kan med hjälp av fantasin få erfarenheter från andra tider eller andra sammanhang
än de som hon själv befinner sig i. Det är därför som fantasin är så viktig för nästan all
intellektuell verksamhet. Alltså är det viktigt med både fantasi och erfarenheter (ibid.,
s. 22).

Sammanfattningsvis: ”Lånad, sekundär erfarenhet ger också underlag för fantasin.
Fantasi alstrar alltså fantasi. Det betyder att böcker vi läser, filmer vi ser, konst, musik,
dans och teater blandas med vad vi själva verkligen upplevt. Allt vi är med om på rik-
tigt och på låtsas blir ett inspirationshav att ösa ur.”(Henriksson 2000, s. 7)

Det emotionella sambandet mellan fantasi och verklighet, är den tredje tanken Vygots-
kij nämner. Han anser att varje känsla, emotion, strävar att förkroppsligas i en bild.
Känslorna har både yttre och inre uttryck. Det yttre kan vara kroppsligt och det inre
visar sig bland annat i tankar. Vygotskij skriver: ”fantasins bilder ger också ett inre
språk åt vår känsla”.(1995, s. 23) Dessutom menar han att liksom känslan kan inverka
på fantasin så kan fantasin inverka på känslan. Han kallar detta för ”lagen om fantasins
emotionella realitet” (ibid., s. 24). Detta betyder att även om det är en fantasi och inte
verklighet i vanlig mening, så är känslan fantasin frambringar en faktisk, reell känsla
(ibid., s.24). I detta finns förklaringen till att ett konstverk, en teaterpjäs eller musik kan
påverka oss starkt emotionellt (ibid., s. 25). Det är därför som man kan gråta över
huvudpersonen i en bok trots att berättelsen är uppdiktad. Känslan är reell i alla fall
(Vygotskij 1999, s. 98).

Enligt Lisa Henriksson : ”Det vi väljer att påverkas av måste vara laddat med känsla.
Sambandet mellan fantasi och verklighet är emotionellt.” (Henriksson 2000, s.7)
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När fantasi blir till verklighet. Alltså när man genom fantasin kan konstruera något nytt
som inte redan existerar. Här nämner Vygotskij att man ta vilken teknisk apparat som
helst som bevis på ett förkroppsligande av en fantasi. Han beskriver denna utveckling
så här:

Sådana produkter av fantasin har genomgått en mycket lång historia, som vi här ytterst
kortfattat och schematiskt skall redogöra för. Man kan säga att de i sin utveckling har be-
skrivit en cirkel. De element som de skapades av hämtade människan ur verkligheten. In-
uti människan, i hennes tänkande, underkastades dessa element en komplicerad bearbet-
ning och förvandlades till produkter av fantasin.

Efter att slutligen ha tagit gestalt återvände de till verkligheten, men denna gång som en
ny och aktiv kraft, som förändrar denna verklighet. Så sluts den kreativa aktivitetens cir-
kel. (Vygotskij 1995, s. 25f.)

Alltså är det både känslan och tanken som styr människans skapande. Vygotskij frågar
sig hur man skall kunna övertyga sig om detta och ställer sig frågan vad för nytta det är
med konsten? Han berättar en saga som är en fantasiprodukt, och ser hur den både utgår
från och påverkar verkligheten. Men inte den yttre utan den inre verkligheten hos män-
niskan. Sagan hjälper till att belysa ett komplicerat verklighetsförhållande. Med detta
visar Vygotskij på att det intryck ett konstverk kan ha på människan eller det allmänna
medvetandet som han kallar det, kan jämföras med den cirkelrörelse som fantasin kan
ha på ett materiellt redskap (ibid., s.26ff.). Här kan alltså avlägsna drag med hjälp av
fantasin förenas med varandra och skapa en slags logik (ibid., s. 29).

Enligt Lisa Henriksson kan man uttrycka det såhär: ”Fantasin skapar verkliga föremål
som påverkar vår verklighet. Ingen uppfinning har gjorts utan att först ha tagit gestalt i
någons fantasi.” (2000,  s.7)

3.3.3. Den skapande fantasin

Vygotskij beskriver skapande som en lång process där det som barnet ser och hör ger
grunden. Först samlar barnet in material och sedan bearbetas det. Denna process är
mycket komplicerad. Två delar i denna process är dissociationerna och associationerna
i de varseblivna intrycken. Genom dissociationen styckas helheten upp i bitar, där vissa
bitar väger starkare än andra. Vygotskij förklarar begreppet dissociation med att fram-
hålla vissa drag och lämna andra utan avseende. Detta är grundläggande för människans
abstrakta tänkande och intellektuella utveckling (Vygotskij 1995, s. 32).

Sedan följer förändringsprocessen av de dissocierade elementen. Ett exempel på detta är
barns förmåga att förstora eller förminska särskilda intryck. Både barn och vuxna har en
förkärlek för överdrifter, vi vill se tingen i ett förstorat skick som bättre motsvarar vårt
inre tillstånd. Vygotskij anför här exempel på att barn är förtjusta i överdrifter när de
själva berättar sagor (ibid., s. 32).

Steg två i fantasiprocessen är associationen som förenar de dissocierade och förändrade
elementen till någonting nytt. Till en sammansatt bild av de delar man tidigare bearbe-
tat. Och först när  fantasin blivit nya bilder sluts fantasins cirkel (ibid., s. 34f.). Vygots-
kij menar också att människan har ett behov av att anpassa sig till sin omgivande miljö.
Om då denna omgivande miljö inte utsätter människan för något, utan människan är i
fullständig balans då får hon heller inte möjlighet att skapa. Vygotskij säger: ”Därför
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grundar sig skapandet alltid på en bristande anpassning, ur vilken det uppstår ett behov,
en strävan eller önskan”.(ibid., s. 35) Det måste alltså finnas behov och önskningar för
att fantasin skall komma igång.

3.3.4. Fantasin hos barnet och tonåringen

Vygotskij anser att den skapande fantasin är beroende av några olika faktorer, och att
dessa är olika under olika perioder i barnets utveckling. Under varje del av utvecklingen
arbetar därför den skapande fantasin på olika sätt. Fantasin är beroende av erfarenhet,
men ett barns erfarenhet förändras och växer och skiljer sig markant från den vuxnes
erfarenheter. Därför menar Vygotskij att eftersom det är så stora skillnader mellan barn
och vuxna, så är det också stora skillnader mellan hur fantasin arbetar och fungerar hos
barn och vuxna (1995, s. 39). Vygotskij anser att barnets fantasi inte är rikare utan
istället fattigare än de vuxnas. Detta beroende på att barnet saknar de vuxnas rika erfar-
enheter, liksom att även deras intressen är enklare och att förhållandet till omgivningen
saknar den vuxna människans mognad och komplexitet. Detta medför att fantasin först
mognar vid vuxen ålder och det är också då som den kan generera det han kallar ”äkta
produkter av skapande fantasi inom alla områden av skapande verksamhet”. (ibid. s.40)
Dessutom hävdar Vygotskij att förmågan till skapande inte är beroende av begåvning,
utan att det är felaktigt att tro att skapandet enbart är till för några utvalda få. Istället är
det så att det är något som alla mer eller mindre tar del av (ibid., s. 45).

3.3.5. Det konstnärliga och det litterära skapandet

Barns skapande är av yttersta värde, trots att det estetiska intrycket av en barnteckning
för oss vuxna inte betyder något. Genom skapandet får barnet en möjlighet att bearbeta
sina upplevelser. Vygotskij skriver: ”Den [ barnteckningen; min anm.] lär barnet be-
härska systemet för sina upplevelser, besegra, övervinna dem och lär psyket bergsbe-
stigning, som man så vackert säger.” (1999, s. 167) Vidare anser Vygotskij att skapan-
det inte har så stort värde för omgivningen, utan barnets skapar för sin egen skull. Bar-
net skapar utifrån sina egna behov av att vara kreativa och han menar att vi alla har detta
behov (ibid., s. 169). Därför är det viktigt att ge barnet material till estetisk bearbetning.
Detta material erbjuder verkligheten och barnets omgivande miljö (ibid., s. 171).

Enligt Vygotskij skapar gärna yngre barn genom att rita. När barnen sedan närmar sig
skolåldern så försvinner denna spontana längtan hos många barn. Vygotskij hävdar att
det finns ett inre samband mellan barnets utvecklingsnivå i denna ålder och dess vilja att
skapa genom att rita. Han hävdar att ritandet för barn i denna ålder ger stora möjligheter
att uttrycka sig. När sedan barnet blir äldre och går in i en ny fas av sin utveckling så
förändras också vad de skapar (1995, s. 51).

Nästa fas är det språkliga eller det litterära skapandet. Detta skapande växer, för att bli
det dominerande i tonårsåldern. Innan barnet är tonåring har det oftast inte hunnit samla
på sig den erfarenhet, språkbehärskning och utveckling som krävs. Mycket beror detta
på att barnens skriftspråk står på en lägre utvecklingsnivå än dess muntliga språk (ibid.,
s. 52). I denna övergång från det muntliga till det skrivna språket stöter många barn på
problem. En förklaring Vygotskij framför är att barnet inte helt ut förstår varför man
måste skriva, eftersom man saknar behov av att uttrycka sig skriftligt (ibid., s. 54).



19

3.3.6. Det teatrala skapandet

Dramatisering och teaterspelande också är vanliga och utbredda former av skapande för
barn enligt Vygotskij, och han hävdar att det är den vanligaste formen för att skapa efter
det litterära skapandet. I detta skapande binder barnet samman fantasi och verklighet i
en handling som barnet gör självt (1995, s. 81). Sambandet mellan dramatisering och
lek är tydligt. Detta genom att barnet på flera olika sätt skapar när det spelar och övar in
en pjäs. Exempelvis genom att improvisera roller, skapa ett språk, skapa rekvisita till
exempel genom att snickra och sy och slutligen genom framförandet. Vygotskij tror
också att de pjäser som barnen skapat själva ligger mycket närmare barnens förståelse
(ibid., s. 81ff.).

3.3.7. Sagans betydelse

Vygotskij ställer frågan varför barn behöver sagor, och han ger själv svaret:

Det är i själva verket inte alls fråga om ifall något som liknar det som berättas i sagan kan
hända i verkligheten. Det är viktigare för barnet att veta att detta i verkligheten aldrig har
hänt, att detta blott är en saga, och att det lär sig att reagera på detta som på en saga och
följaktligen slutar ställa sig frågan om detta kan hända i verkligheten eller inte. För att
njuta av en saga behöver man inte tro på det som berättas i den. (1999, s. 176)

Sagan har också  stor betydelse för barn då den hjälper barnen att organisera intryck,
och Vygotskij pekar på att sagan kan ha en läkande betydelse för barns känsloliv. Han
jämför också barnets behov av sagan med dess behov av lek. I leken avbildar barnet
verkligheten genom att skapa en slags ”lekvärld” (ibid., s. 177). ”Den konstnärliga sa-
gan är liksom leken barnets naturliga estetiska uppfostrare” (ibid., s.178).

3.4. Den närmaste utvecklingszonen

I detta kapitel kommer jag att redogöra tankarna om det som Vygotskij kallade Den
närmaste utvecklingszonen. Dels kommer jag att använda primärkällor från Vygotskij,
dels sekundärkällor för att tydligare belysa ämnet. Dessa sekundärkällor är artiklarna :
”Lev Vygotskij - en aktuell röst ur det förgångna” (1999) av Torsten Madsén, utveck-
lingsledare med inriktning på lärande vid Högskolan i Kristianstad och medlem i Peda-
gogiska Magasinets redaktionsråd. Vidare ”Vygotskij - en röst från framtiden” (1998)
av Gunilla Lindqvist, ”Vygotsk´s Zone of Proximal Development- A Useful Theorethi-
cal Approach for Research Concerning Children, Libraries and Information” (1997) av
Lynne ( E.F.) McKechnie, forskare i  biblioteks- och informationsvetenskap vid Univer-
sity of Western Ontario.

Dessutom använder jag böckerna:  Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv
(2000) av  Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, och
Från födsel till pubertet (1998) av psykolog Vigdis Bunkholdt.

 Jag väljer att använda begreppet Den närmaste utvecklingszonen. Internationellt är det
termen Zone of Proximal Development (ZPD) som brukas. På svenska ser man också
översättningarna Den proximala utvecklingszonen och tillväxtzon i exempelvis Bunk-
holdts Från födsel till pubertet.
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3.4.1. Barns lärande

Vygotskij forskade och funderade mycket över barns lärande. Något han ansåg viktigt
var att intresset för någonting ofta styr barnet. Intresset är drivkraften till vad barnet vill
lära sig (Vygotskij 1999, s. 55f.). En annan aspekt av lärande är det som kommer fram i
teorierna om den närmaste utvecklingszonen.

I sina  studier såg Vygotskij att barn imiterar mycket, och att de kan imitera handlingar
som ligger över deras naturliga nivå. Dessutom kan de med hjälp av vuxna eller mer
kompetenta kamrater eller syskon nå längre än vad de kan av egen kraft. Vygotskij me-
nar att det är beroende av vilken utvecklingsnivå barnet ligger närmast som reglerar hur
långt barnet kan nå (ibid., s. 270f.). ”Det som barnet är i stånd att göra med hjälp av
vuxna visar oss dess närmaste utvecklingszon” (ibid., s.271). Vidare anser Vygotskij att
det som barnet idag kan göra med hjälp av en vuxen, kan det i morgon klara av själv.
Det som den närmaste utvecklingszonen alltså betyder i förlängningen är ett medel att
tolka både barnets nuvarande utvecklingsnivå och dess potentiella, liksom den mognad
barnet både uppnått och kommer att kunna uppnå. Alltså kan barnets intellektuella ut-
veckling ses i ljuset att barnets nuvarande utvecklingsnivå och i dess möjligheter i den
närmaste utvecklingszonen (ibid., s. 271).

När det därför gäller undervisning menar Vygotskij att det är viktigt att i undervisningen
förkomma barnet och barnets utvecklingsnivå (ibid., s. 272). Som en följd av detta anser
Vygotskij att undervisningen i skolan skall lägga grunden för den närmaste utvecklings-
zonen genom att stimulera och aktivera det hos barnet som sätter igång utvecklings-
processen, vilket bara kan ske i samverkan med lärare och kamrater (ibid., s. 274).

3.4.2. Funderingar och tillämpningar idag

Med begreppet Den närmaste utvecklingszonen menar Vygotskij att vad en elev kan
göra idag med hjälp av en lärare eller kamrat, kan eleven i morgon klara själv. Detta
ligger i tanken om lärande- och utvecklingsmöjligheter som Vygotskij ser. Men Torsten
Madsén hävdar att det inte är så att eleven själv skall söka svaren. Samspelet med den
som förstår mera är det viktigaste för att kunna utveckla tanken och nå längre i utveck-
lingen (Madsén 1999, s.46-51).

Gunilla Lindqvist skriver en introduktion till Vygotskijs teorier i artikeln Vygotskij - en
röst från framtiden . Även här diskuteras interaktionen mellan utveckling och inlärning
som förutsättning för att utveckla kunskap. Lindqvist skriver också att Vygotskijs teo-
rier finns med i de nya läroplansförslagen, liksom de även har aktualiserats i förskolan
där inriktningen på lek och skapande har inspirerats av hans tankar (Lindqvist 1998, s.
34ff.).

Roger Säljö belyser i boken Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv  Vygots-
kijs tankar och idéer om appropriering av kunskap. Enligt Säljö så finns det hos Vy-
gotskij en idé om att människor ständigt befinner sig under utveckling, där vi i varje
situation har en möjlighet att lära oss av våra medmänniskor (Säljö 2000, s. 119). Detta
synsätt innebär att man inte ser människan som en bärare av kunskap, utan som en som
ständigt söker finna ”nya former av redskap med stöd av vad de tidigare vet och kan”
för att kunna agera. Denna förmåga till appropriering av kunskap är en del av tanken när
det gäller den närmaste utvecklingszonen (ibid., s.119f.).
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3.4.3. Två studier gjorda i linje med teorin

Säljö visar på en studie som gjorts av Nilholm3 om hur Vygotskijs tankar om approprie-
ring av kunskap kan se ut. Den beskriver en uppgift där mammor tillsammans med sina
barn skall slå ett dubbelt halvslag. Studien visar att genom att använda både de talade
instruktionerna från mammorna, och illustrationerna av ett dubbelt halvslag som mam-
morna hjälpte till att tolka, kunde barnen lösa uppgiften. Säljö använder denna studie för
att belysa idén om den närmaste utvecklingszonen, alltså att med hjälp från de vuxna
kan barnet klara av en uppgift som de på egen hand inte skulle kunnat klara av (Sälsjö,
2000 s. 120f.). ”Barnen lånar i denna situation kognitiv kompetens från modern som
medierar sin förståelse med språkliga och icke- verbala (exempelvis genom pekande)
redskap” (ibid., s.121).

Vidare utvecklar Säljö resonemanget genom att fundera över skillnaden mellan att be-
härska eller inte behärska olika redskap, intellektuella eller fysiska, inte alltid är så glas-
klar. Detta eftersom vi med hjälp av instruktioner ofta kan utföra mer än vad vi kan ut-
föra på egen hand. Säljö menar att i det sociokulturella perspektivet är det detta som är
modellen för kunskapsinlärningen (ibid., s.121).

I en artikel som bygger på hennes avhandling argumenterar Lynne (E.F.) McKechnie
(1997) för att forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap ska använda sig av
Vygotskijs teorier om den närmaste utvecklingszonen. Avhandlingen bygger på en stu-
die med 30 fyraåriga flickor som besökte sitt lokala bibliotek tillsammans med sina
mödrar. En aspekt av studien var att se om användandet av biblioteket skapande tillfäl-
len för inlärning. Hon visar i artikeln på ett par exempel där hon pekar på att det var
speciellt när mödrarna och döttrarna fick mötas i interaktion som de använde sig av det
som Vygotskij kallar den närmaste utvecklingszonen. Mödrarna samtalade med sina
döttrar om böckerna och skapade en positiv dialog. En dialog där frågorna ledde flick-
ornas tankar framåt. Genom dessa frågor hjälpte mödrarna flickorna att bygga broar från
det de redan visste, till vad de behövde få veta.

Författaren menar att tankarna om den närmaste utvecklingszonen var användbara i en
kontext som denna. Att de ger oss ett sätt att strukturera och arbeta utifrån. Vidare att
vuxna; föräldrar, andra vuxna som tar hand om barnet och bibliotekspersonal är viktiga
personer för att hjälpa barnet att bli biblioteksanvändare och utvecklas som läsare. Om
vi skulle kunna lära och uppmuntra fler att arbeta utifrån synsättet om den närmaste
utvecklingszonen, skulle vi kunna öka förutsättningarna för positiva intryck av bibliote-
ket för barnen och deras möjligheter att utvecklas (McKechnie 1997, s. 66ff.).

3.5. Vygotskijs tankar om språket och dess utveckling

I detta kapitel använder jag dels Vygotskijs egna texter, men jag kommer även att an-
vända mig av en del sekundärkällor för att närmare belysa ämnet. Dessa sekundärkällor
har presenterats i 3.4.

                                                
3 Studien Säljö hänvisar till och som beskrivs ovan är Nilholm, C. (1991). Communicative challenges. A
comparative study of mother- child interaction. Linköping: Linköping Studies in Arts and Science.
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3.5.1 Tänkande och språk

I boken Tänkande och språk som kom i svensk översättning 2001, beskriver Lev S. Vy-
gotskij om hur han ser på språket och tänkandets utveckling. I förordet skriver Gunilla
Lindqvist att Vygotskij  anser att begreppen tanke och språk hör ihop, men att de inte är
identiska.  Men sambandet finns och det etableras under barnets utveckling (Lindqvist i
Vygotskij 2001, s. 9). Vygotskij anser att det inte kan ske någon utveckling av språk
eller tänkande om det inte finns någon social kommunikation. Det som förenar språk
och tänkande är främst ordbetydelsen (ibid., s. 10). Gunilla Lindqvist skriver vidare i
förordet att Vygotskij hävdar att barnet är en social varelse som utvecklar sitt språk i
dialog med andra människor. I detta sammanhang är det som Vygotskij kallar egocent-
riskt tal eller språk, ett viktigt begrepp. Vygotskij menar att barnet har ett egocentriskt
tal, som barnet använder när det talar till sig själv. Detta är ett slags övergångsspråk
mellan yttre och inre tal. Detta inre tal står enligt Vygotskij nära tänkandet (ibid., s. 11).

 Vygotskij menar att det han kallar det egocentriska språket och dess egenheter växer i
takt med hur barnet utvecklas. När barnet är tre år är barnets egocentriska språk väldigt
likt det talade språket, för att i sjuårsåldern ha förändrats radikalt. Det språk en sjuåring
talar skiljer sig markant från en treårings språk. Vygotskij hävdar att barnets spåk-
utveckling alltså innebär att det sker en ökad differentiering av det inre, egocentriska
språket och det yttre talade språket (2001 s. 425). Något som förklarar detta är att barnet
helt enkelt inte behöver vokalisera, det vill säga uttrycka med ord, vad det tänker och
känner. Barnet kan istället föreställa sig orden och vad de står för tyst för sig själv och
handla utifrån det tänkta ordet eller begreppet (ibid., s. 426).

Det inre språket är ett tyst språk, ett språk för tänkande. När det egocentriska språket
sedan övergår till att bli ett tyst språk, så utvecklas detta ännu mer (ibid., s. 427). Detta
inre språk menar Vygotskij skiljer sig markant i sin syntax jämfört med det talade språ-
ket. Det är mer förkortat och osammanhängande i jämförelse (ibid., s. 436).

Vygotskij anser att det är ”viktigare att lära barnet att äta än att mata det för dagen”. På
samma sätt ser han på undervisning i skolan där hans åsikt är att det är viktigare att lära
barnet att tänka än att inhämta olika slags kunskap. Därför anser han att den sociala
miljön för barnet bör organiseras så att barnet hela tiden möter nya kombinationer och
händelser så att barnet får tänka till. Detta menar han leder barnet till kreativitet (1999,
s.123f.).

3.5.2. Andras tolkningar av Vygotskijs språkteori

När det gäller den kulurhistoriska teorin och hur barns språkutveckling sker, är teorin
om den närmaste utvecklingszonen bärande för hur Vygotskij ser på barns språk-
utveckling. Tankarna vävs här ofta ihop. Något som Bunkholdt visar på är att Vygotskij
menar att språk och tanke har olika ursprung och att dessa två utvecklingslinjer förs
samman ungefär när barnet är två år. Detta då det sociala samspelet gör att barnet förstår
och lär sig betydelsen av olika ord, vilket leder till att barnet får nya erfarenheter och
utvecklas (1998 s. 124f.).

Torsten Madsén (1999) har studerat Vygotskij teori och framhåller hur viktigt språket är
för tankeutvecklingen. Språkutveckling och tankeutveckling är egentligen ”två sidor av
samma mynt” enligt detta tankesätt. Därför är språket så viktigt för att eleverna skall
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kunna ta till sig av undervisningen. Madsén skriver att Vygotskij i sin teori som kallas
sociokulturell eller kulturhistorisk ser olika typer av tecken och symboler som de vikti-
gaste kulturprodukterna och kulturbärarna. Här kan skriftspråket nämnas eftersom det
möjliggör ett mera abstrakt tänkande. Vidare skriver han att för Vygotskij så var läran-
det en förutsättning för utveckling. Detta genom att det inre tänkandet avspeglar det
yttre sammanhang och samspel som man upplevt (Madsén 1999, s. 46-51).

3.5.3. Vad skiljer Vygotskij från Piaget?

Vad skiljer Vygotskijs tankar om språkutveckling från exempelvis de tankar som Piaget
har? Piaget verkade under samma tid som Vygotskij, och hans tankar har vunnit stort
gehör. Främst är det frågan om det sociala samspelet som Piaget inte har med i sin teori
som skiljer dem åt. Båda menar att aktivitet, det vill säga handlingar är viktiga för bar-
nets förståelse för omvärlden. Men när det gäller vilka aktiviteter som är viktiga, är de
inte samstämmiga. Piaget ser barnets aktivitet främst som handlingar med döda ting,
medan Vygotskij starkt betonar aktivitet gentemot människor som viktiga. Det är i sam-
spelet med andra människor som barnet lär sig språket, att förstå världen och finner sin
plats i  tillvaron (Bunkholdt 1998, s. 110).

Vygotskij menar att det är viktigt med en mentor, en läromästare. Någon man kan lära
sig av och som är tillgänglig för frågor och som instruerar barnet. Här skiljer sig Vy-
gotskij från Piaget, som i stället menar att barnet lär sig bäst på egen hand genom att
göra egna erfarenheter, utan att andra personer påverkar barnet på olika sätt. Den person
som Vygotskij kallar mentor, är i hans teori den person som förmedlar språket till barnet
och som därigenom ger barnet ett slags redskap för att både bygga upp världen och
tolka den. Genom språket och den inre monolog som Vygotskij menar att barnet har, får
barnet en möjlighet att dels beskriva för sig själv vad det upplever, dels få en grund för
den slags inre monolog som vi som vuxna använder i vår tankeverksamhet (ibid. s.110).

Teorin om den närmaste utvecklingszonen är en del av Vygotskijs tankar när det gäller
det sociala samspelet mellan människor. Han menar att det finns två olika nivåer där
barn kan utföra uppgifter och tankearbete. Den ena är där barnet helt på egen hand kan
lösa en uppgift, den andra är när barnet med hjälp av andra kan lösa uppgiften, alltså en
potentiell nivå. Området däremellan kallar Vygotskij för Den närmaste utvecklings-
zonen. (Bunkholdt kallar den i sin text för den proximala utvecklingszonen och hon
hänvisar också till översättningen tillväxtzon). Det är här barnet får hjälp att komma
vidare i sin utveckling menar Vygotskij. Detta är något som Piaget inte är samstämmig
med. Piaget menar tvärtom att barnet för att lära sig något nytt måste vara redo för det,
barnet måste ha uppnått en viss mognad. Vygotskij menar å sin sida att man genom att
ställa barnet inför dessa utmaningar och ge dem uppgifter lite över deras nivå tvärtom
hjälper barnet att nå längre i sin utveckling. Men det är viktigt att detta sker i samspel
med omgivningen på ett positivt sätt så att tron på den egna förmågan ökar (ibid., s.
111).

3.6. Vygotskij idag

Vad ser vi av Vygotskij tankar i Sverige idag? Har hans tankar slagit rot någonstans?
Jag kommer här att ge en liten inblick i dels betänkandet inför en ny läroplan, dels läro-
planen för förskolan. Jag anser betänkandet vara viktigt, även om det gäller skolbarn
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främst, eftersom det som framkommer där även finns med i förskolans läroplan, vilken
mer riktar sig till den åldersgrupp som jag valt att fokusera på.

3.6.1. Vygotskij i läroplanen

I betänkandet för en ny läroplan Skola för bildning (1994)finns Vygotskijs tankar om att
inlärningen kan påverka utvecklingen med. Man tar upp dels tanken om den närmaste
utvecklingszonen, dels tanken om ”meningsfull praktik där kunskap är ett redskap för
att nå ett mål” (1992, s. 71). Dessutom påpekas det att Vygotskij ansåg att språket var
en viktig förmedlare av kunskaper från de vuxna till barnen (ibid., s. 71). Även tanken
på att barnets begreppsutveckling har två sidor; inlärning och utvecklande av begreppen,
redogörs för. Vidare hävdas i betänkandet att det sociala samspelet är viktigt för elevens
inlärning (ibid., s.72f.). Detta får konsekvenser i synen på lärande och i utredningen
hävdas att man inte lär sig genom att försöka kopiera kunskaper, utan det är interaktio-
nen med omgivningen som är viktig.

Det  framhålls också att: ”Kommunikativa och praktiska erfarenheter kan inte skiljas
från individens kognitiva utveckling.” (ibid., s. 74). Det anses i utredningen att det är
viktigt att eleverna under de första skolåren ”uppmuntras att formulera sig i olika ut-
trycksformer- rita, måla, skriva, berätta, röra sig etc”. Barnen skall också få möjlighet
att få upplevelser av olika slag, som stimulerar dem, och man vill ge bilder och berättel-
ser stort utrymme eftersom man under denna period går från talspråket till skriftspråket
(ibid., s. 79). I sammanfattningen sägs det också att : ”Skolan måste erbjuda ett socialt
sammanhang där elevernas kunskapande blir meningsfullt.” (ibid., s. 80)

Gunilla Lindqvist skriver att numera betonas elevens egen meningsskapande kunskaps-
inhämtning, istället för att som tidigare betona inlärning och reproduktion av redan in-
lärda kunskaper. Skolan och dess undervisning ifrågasätts och det öppnar upp för idéer
där ett tematiskt tänkande lyfts fram (Lindqvist 1998, s. 34ff.).

3.6.2. Vygotskij i förskolans läroplan

I den nya läroplan för förskolan, Lpfö 98, som trädde i kraft 1998-08-01 finns det
många idéer och tankar som kan kännas igen från Vygotskijs teorier. Speciellt tankarna
om det sociala samspelet är viktigt i denna läroplan. Det kan man se i formuleringar
som:

I förskolan skall barnet möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar
sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. (Läroplan för förskolan
1998, s. 9)

Vidare kan man läsa att det är viktigt att ge barnen möjligheter till en miljö som kan
stimulera dem så att de tillsammans med andra barn utvecklas på olika sätt. Både genom
att lära sig av varandra och att lära sig tillsammans, vilket är viktigt för att utveckla den
sociala kompetensen, och kunna samarbeta med andra.

Barnen skall få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan
skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och
som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. (ibid., s. 9)

Det finns ytterligare formuleringar i uppdraget som förskolan har som betonar sam-
spelet, dels mellan barnen, dels mellan barnen och de vuxna. Barnet lär sig genom att
studera de vuxna och barnen lär sig också av varandra. Det betonas också att språk och
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lärande är intimt förknippade med varann, och att språket också hör ihop med barnets
identitetsutveckling. Vidare ser man en väg till lärande och främjande av barns utveck-
ling genom att framhäva olika kulturella aktiviteter såsom bild, sång- och dans, drama
och rörelse. Stor vikt läggs vid barnets språkutveckling och stimulansen av den och i
Lpfö98 vill man uppmuntra och stimulera barnet genom att skapa nyfikenhet för den
skriftspråkiga världen (ibid., s.10).Vidare vill man ge barnet möjligheter till fantasi och
kreativitet i både lek och lärande genom de olika aktiviteter som barnet skall erbjudas i
verksamheten, både inne och ute (ibid., s.11).

Förskolan skall sträva efter målet att varje barn  ”utvecklar ett rikt och nyanserat tal-
språk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, utvecklar sitt
ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord” (ibid., s. 12f.). Något  som
direkt anknyter till tankarna om den närmaste utvecklingszonen är formuleringen som
finns i de riktlinjer där det uttrycks att personalen/ arbetslaget skall ansvara för att bar-
nen – ”utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin
förmåga ” (ibid., s.13).

3.7. Mina egna reflexioner över Vygotskijs teorier

Jag har i uppsatsens teori försökt beskriva flera av Vygotskijs tankar och begrepp som
jag vill använda i min analys av uppsatsen. Här följer en kort sammanfattning av dessa
nyckelbegrepp som jag anser vara av värde för mig när jag analyserar och diskuterar
både mitt empiriska och teoretiska material.

Kreativiteten. Vygotskij anser att alla människor är kreativa. Att det är människans
aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse. Detta är en förmågan som gör
att människan kan skapa sin egen framtid, men också kunna förändra i nutiden. För att
kunna vara kreativ måste man ha fantasi. Det som barnet ser och hör ger material till
och lägger grunden för skapandet. I intervjuerna vill jag försöka få barnbibliotekariernas
uppfattning om hur barn får tillgång till dessa viktiga intryck. Vygotskij menar att barns
fantasi är fattigare än de vuxnas, och behöver därför ”matas” med upplevelser. Är till
exempel bokläsning en sådan verklig upplevelse som stimulerar barnen? Eftersom fan-
tasi växer ur känslor, så menar Vygotskij att känslorna är verkliga även om man fått
dem genom en saga. Dessutom är verkligheten är grunden för all fantasi. Det sägs också
att för att förstå något okänt måste man utgå från något bekant. Här kan lek och saga
vara en hjälp att tolka verkligheten och för att få utlopp för känslor.

Den närmaste utvecklingszonen. Här är det tankarna på samspelet med barnet och hur
man hjälper och uppmuntrar det. Barnet kan genom interaktion med en annan människa
nå längre i sin utveckling än det kan nå på egen hand. Hur ser man som barnbiblio-
tekarie på sin roll som förmedlare och hur fungerar det sociala samspelet med barnen i
detta sammanhang?

Språket och dess utveckling stimuleras på olika sätt enligt Vygotskij. Skriftspråket
möjliggör ett mer abstrakt tänkande för barnet. De barn som ännu inte lärt sig läsa får
språkstimulans genom att lyssna på berättelser. Hur ser man som barnbibliotekarier på
barnens språkutveckling? Är det viktigt, och vad är viktigt i såna fall?
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4. Litteraturgenomgång

I detta kapitel kommer jag att visa på forskning och annan litteratur som ligger nära mitt
uppsatsämne. De ämnen som berörs är barnbibliotekariers arbetsuppgifter och arbets-
situation, varför barn behöver barnböcker och läsfrämjande projekt.

4.1. Barnbibliotekariers arbetsuppgifter

Anna Birgitta Eriksson listar några specifika arbetsuppgifter för de som arbetar på bib-
liotekens barnavdelningar i kapitlet ”Barnbibliotekets plats i bibliotekssystemet och i
kulturpolitiken”. Där menar hon att man på bibliotekens barnavdelningarna möter verk-
samhet som nästan enbart finns där och nämner som exempel: sagostunder, bokprat,
boksamtal, läsprogram och information till ”Viktiga Vuxna”, det begrepp Eriksson an-
vänder för föräldrar, lärare, barnomsorgspersonal och andra viktiga personer  i barnets
närhet. Dessa uppgifter vänder sig oftast till grupper av människor, till skillnad från
bibliotekens mer allmänna roll som förmedlare och rådgivare till enskilda personer
(1994a, s. 36f.). Vidare pekar hon på att även barnbibliotekariernas inre arbete skiljer
sig från det arbete som utförs på folkbibliotekens vuxenavdelningar. Detta gäller både
bokuppsättning, inköp, och hur man exempelvis ordnar utställningar på barn-
avdelningen (ibid., s. 37f.).

Men barnbibliotekarier arbetar inte enbart inom den fysiska biblioteksbyggnaden, utan
de har även arbetsuppgifter som sträcker sig utanför de egna lokalerna. Eriksson hän-
visar bland annat till att kontakten med barnavårdscentralen (eller mödravårdscentralen)
numera anses vara mycket viktig för barnbibliotekarierna när de skall nå de yngsta bar-
nens föräldrar och i förlängningen barnen (ibid., s. 39).

I kapitlet ”Barnbibliotekets uppgifter” diskuterar Anna Birgitta Eriksson att arbets-
uppgifterna för barnbibliotekarierna förskjutits från att ordna studiebesök och visningar
av biblioteket, till att i högre grad bestå av förmedling av litteratur. Och att denna för-
medling alltså inte nödvändigtvis behöver äga rum inom det fysiska biblioteket, utan
ofta sker på andra platser där barn vistas som exempelvis förskolor och skolor (1994b,
s. 43). Litteraturförmedlingen är ”ett vitalt och nödvändigt redskap att informera barn
och deras föräldrar och vårdare om böckers existens” (ibid., s. 44). Erikssons åsikt är att
eftersom barnen hela tiden växer och förändras så ändras också deras behov av littera-
tur. Dessutom läser inte barn så mycket av recensioner, och inte heller alla vuxna i bar-
nets närhet håller sig ajour med bokutgivningen, därför har barnbibliotekarierna en vik-
tig uppgift i att föra ut den goda litteraturen till barn och ungdomar (ibid., s. 45).

Förutsättningen för att kunna arbeta uppsökande med litteraturförmedling är ett väl fun-
gerande barnbibliotek som ligger i barnets närhet. Här kan barnen och ungdomarna lära
sig hur ett bibliotek fungerar, alltså finns det även en pedagogisk uppgift för barn-
bibliotekarierna. Om barnen tidigt får lära sig att bruka biblioteket påverkar det hela
biblioteket i ett framtida perspektiv då vana användare är positivt på alla sätt (ibid.).

Detlef Barkanowitz och Maria Törnfeldt skriver i debattinlägget ”Barnbibliotek på
2000- talet- relik eller levande kulur?” om barnverksamheten på svenska bibliotek. För-
fattarna ställer frågor om  bibliotekens möjligheter att nå ut till läsarna och hur barn-
bibliotekariernas arbetssituation ser ut. De ställer sig frågan om man vågar prioritera
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barnen. För om man gör det så måste man välja bort något annat, och är biblioteken
verkligen villiga att göra det? Barkanowitz och Törnfeldt visar på att barnbibliotekarier
ofta arbetar många timmar i veckan i informationspass för vuxna och de kämpar ofta
ensamma med barnverksamheten på biblioteken, samtidigt som servicen för vuxna ses
som allas angelägenhet. Barnbibliotekarier har enligt författarna dålig status och låg lön.
Författarna menar att det krävs mycket av förberedelser för ett bra barnbiblioteksarbete,
vilket kräver mycket inre tid som inte kan mätas på vanligt sätt. Detta för att exempelvis
kunna vara inläst på barnböcker, och hinna jobba upp kontakter med andra som arbetar
med barn såsom BVC - personal, barnomsorgspersonal, lärare och givetvis föräldrar.
Allt detta för att kunna möta barnet på bästa sätt. Det man behöver är tid. Tid till dessa
förberedelser. I artikeln uppmanar man till att kartlägga den aktuella arbetssituationen
för barnbibliotekarier och deras arbete på biblioteken (1999, s. 26).

Detlef Barkanowitz vidareutvecklar tankarna på barnbibliotekariens arbetsuppgifter i
artikeln ”Barnbibliotekarie.nu”. Han funderar över varför inte barnbiblioteksverksam-
heten ifrågasätts mer när rapporterna visar att barns läsning och tillgång till böcker
minskat. De senaste årens nedskärningar har drabbat barnverksamheten på biblioteken
genom att de nätverk som tidigare funnits gentemot olika förmedlare slagits sönder och
att barnbibliotekarien mest fått ge allmän service. Tid för eftertanke, utvärdering och
visioner finns det inget utrymme för och på lång sikt utarmar detta verksamheten. Bar-
kanowitz menar att det är av yttersta vikt att ge barnbibliotekarierna möjligheter att dels
fundera över vilka mål man arbetar emot, dels få möjligheter att utvärdera det man
genomför och se vilka prioriteringar man måste göra. Författaren framhåller också vik-
ten av ett barnperspektiv på den verksamhet man bedriver. Mycket av den nya infor-
mationstekniken borde t ex enligt honom få plats på bibliotekens barnavdelningar.
Dessutom är det viktigt att bibliotekens roll gentemot skolan definieras klarare.
”Barnbibliotekariens arbete får inte reduceras till bokprat, hopplockande av bokpaket
eller bokuppsättning” (2002, s.24f.).

4.2.  Barnbibliotekariers arbete speglad i några magisteruppsatser

Det finns några magisteruppsatser från BHS som skrivits de senaste åren som berör mitt
ämne i och med att de handlar om barnbibliotekarier och verksamhet på barnbibliotek.
Jag kommer här redogöra för några av de som jag anser ligga nära mitt område.

Emma Hjelm och Klara Karlsson tar i sin magisteruppsats ”Barnbibliotekarier är rätt
kaxiga!” (2000) upp svenska barnbibliotekariers arbetssituation idag. Man har utifrån
ett kvalitativt intervjumaterial sökt förstå hur barnbibliotekarier ser på sitt arbete idag.
De drar slutsatsen att barnbibliotekarierna själva anser att det är barns läsning och språ-
ket som är det viktigaste i de arbetsuppgifter de har (Hjelm & Karlsson 2000, s. 72).
Hjelm och Karlsson ser detta som doxan i barnbibliotekariernas arbete, det mest grund-
läggande och viktigaste.

Författarna uppmärksammar också att de informanter de intervjuat till stor del inte ar-
betar så uppsökande som innan, utan att barnbibliotekarierna mer har riktat in sig på att
barnen skall komma till biblioteket. Vidare har Hjelm och Karlsson spårat en uppgiven-
het hos sina informanter över att barnen inte värderas lika högt som vuxna. De har också
förstått av sina informanter att besöken från förskolorna minskat på grund av en bland-
ning av större barngrupper och färre personal (ibid., s. 69).
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I uppsatsen Barnbiblioteksverksamhet i Norrbottens glesbygd- med Barnkonventionen
som utgångspunkt (2002) skriver författarna Agneta Krohn Strömshed och Ingela Nils-
son om barnbiblioteksarbete med Barnkonventionen som analysverktyg. Författarna har
genomfört intervjuer med sju barnbibliotekarier som verkar i olika kommuner i Norr-
botten. Vad man funnit i sina studier är att barnbibliotekarierna man intervjuat har en
besvärlig arbetssituation med kluvenhet i arbetsuppgifterna. Man hinner helt enkelt inte
med både uppsökande verksamhet och inre biblioteksarbete med de resurser man fått sig
tilldelade. Dessutom verkar vikariesituationen svår då man inte får vikarier vid sjuk-
dom, men förväntas rycka in vid vuxenbibliotekariernas sjukdom (2002, s. 66).

Utifrån dessa intervjuer dras bland annat slutsatsen att barnbibliotek är viktiga för barns
språkutveckling. Liksom de är viktiga för barn ur kulturell och demokratisk synvinkel.
Författarna menar att Barnkonventionen skulle kunna vara användbar som analysred-
skap i barnbiblioteksarbetet för att visa politikerna på vad barnbiblioteksverksamheten
betyder för barnen, och  på så sätt kunna motivera högre budgetanslag. När det gäller
artikel 12 i Barnkonventionen, åsiktsfrihet och rätten att bli hörd, menar Krohn Ström-
shed och Nilsson att det är viktigt att man från bibliotekens sida ger barn möjlighet att
påverka och ha åsikter om hur biblioteket skall brukas och vad som skall finnas på bib-
liotekets barnavdelning. Författarna ser här en risk att man annars söker sig bort från
biblioteket och dess verksamhet och därigenom förlorar man möjligheten att finnas till
för barnen under deras uppväxt och utveckling (ibid., s. 66f.).

Angelica Gunnarsson har i sin uppsats ”De är ett väldigt nyfiket släkte, barnbiblioteka-
rierna” (2001) studerat barnbibliotekariernas arbetsuppgifter, kvalifikations- och fort-
bildningsbehov. Detta har hon gjort i syfte att ta reda på om något förändrats under
1990- talet när det gäller arbetsuppgifter, kunskapsbehov och fortbildningsbehov. Gun-
narsson har använt sig av en kvalitativ metod, och genom intervjuer har hon sökt fakta
hos de företrädare för ämnet som hon funnit lämpliga att intervjua (2001, s. 70).

Hennes slutsatser visar att arbetsuppgifterna under 1990- talet är desamma som innan,
och viktigast av allt är att sprida läsglädje till barnen. Vissa moment har minskat, bok-
prat är ett sådant. Hon ser olika skäl till detta, ekonomiska besparingar är ett, de renod-
lade skolbibliotekariernas antal har ökat, och nya arbetsuppgifter har tillkommit i  och
med IT - revolutionen. Gunnarsson menar att barnbibliotekarierna valt att prioritera
litteraturförmedling för att läs - och språkstimulans är något som intimt förknippas med
barnbibliotek och dess roll i samhället, därför prioriteras inte exempelvis informations-
förmedlande uppgifter lika mycket. Vidare ser Gunnarsson att pedagogiska kunskaper
är något som blivit allt viktigare för barnbibliotekarierna. Detta härleder hon till den nya
läroplan som tagits i bruk för skolan, och detta har lett till andra arbetsuppgifter gent-
emot skolan och dess elever. Gunnarsson anser att arbetsuppgifterna förskjutits från
förmedling till handledning (ibid., s. 70f.). Dessutom menar hon att IT och pedagogik är
de fortbildningsbehov hon tyckt sig se behövas, samtidigt som hon är av åsikten om att
färdigheter inom data är något som man tillägnar sig genom träning, och det tycker hon
att barnbibliotekarierna har för lite tid till. De pedagogiska kunskaperna  och behovet av
pedagogik för att kunna handleda elever och barn ser hon som nödvändiga, men förstår
också svårigheterna med att kombinera studier inom detta med arbetet. Här anser hon
länsbiblioteket och dess roll som förmedlare av kurser och fortbildning som viktiga för
barnbibliotekarierna (ibid., s. 72).
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Anna Eriksson har i sin magisteruppsats Referenssamtalet med barn: förhållningssätt
och bemötande (2002) fokuserat på referenssamtalet med barn, och intervjuat fem barn-
bibliotekarier. Hon pekar på att det finns olika sätt att bemöta barn på biblioteket och att
hennes fem informanter har olika syn på detta. Två av dem är mer rörliga och går runt
på biblioteket, detta underlättar kontakten med barnen och skapar öppningar för samtal.
De menar också att det är viktigt med dialog och att det skall vara ett samarbete, ett gi-
vande och tagande. Övriga tre informanter arbetar mer passivt utifrån sin informations-
disk och menar att barnen kan söka dem där. De framhåller också bokkunskap som vik-
tig vid mötet med barnen. Det är inte det sociala samspelet som är det viktiga för dessa
barnbibliotekarier, snarare är det att kunna hjälpa barnet att få rätt slutprodukt, t ex sva-
ret på en fråga eller en viss bok. Dessa fokuserar alltså inte på samspelet och sökproces-
sen, utan mer på målet. Eriksson anser detta vara ett mer dominant förhållningssätt, till
skillnad mot de två övrigas mer ”utåtriktade och aktiva förhållningssättet”. Författaren
har alltså bland sina fem informanter hittat två olika sätt att förhålla sig till barn i en
referenssituation. Ett där det sociala samspelet är viktigare än det andra där ett mer do-
minant sätt gentemot barnen används när barnet väl tagit kontakt (Eriksson 2002, s. 60).

 I  uppsatsen Högläsningens betydelse för barnens språkutveckling (2001) redogör för-
fattarna Linda Bergstrand och Petra Gustafsson för högläsningens betydelse. De menar
att högläsningen är viktig eftersom den kan hjälpa barnen med deras läsutveckling.
Detta för att det finns en skillnad mellan talspråk och skriftspråk som är betydelsefull
när barnet lär sig att läsa. Ordförrådet hos barnet kan också bli större. Att barnet får
möjlighet att lära sig språket kan också hjälpa barnet att inte få problem med språket.
Men också aspekter som inte direkt kan leda till läsutvecklingen framhålls också,
”såsom fantasi, trygghet, världsbild och underhållning”.(2001, s. 61)  Författarna anser
att barn imiterar språket och här är föräldrarna viktiga. Genom att läsa högt för barnen
på ett nyanserat sätt lär sig barnen ett rikt och nyanserat språk (ibid., s. 68). De har även
studerat hur det arbetas med högläsning på bibliotek. Författarna har studerat olika pro-
jekt inom biblioteksvärlden som har det gemensamt att de är språkfrämjande (ibid., s.
63). Det som framkommit är att de flesta projekt man studerat rör samarbete mellan
bibliotek och förskola. Bergstrand och Gustafsson frågar sig därför om det inte finns
fler aktörer som man skulle kunna samarbeta med från biblioteken sida. De anser dess-
utom att biblioteken skulle kunna göra mer inom detta område än att bara ha sago-
stunder. Dessutom borde biblioteken marknadsföra vad de faktiskt gör på ett bättre sätt,
anser författarna (ibid., s.66).

Anne Holmfors har i sin magisteruppsats ABC på BVC, hur fungerar de´? (2000) under-
sökt samarbetet mellan folkbibliotek och barnhälsovården i en storstadskommun. Sam-
arbetet mellan dessa aktörer, det vill säga BVC och folkbibliotek, varierar i Anne Holm-
fors studie (2000, s. 43). Holmfors ser det t ex på vilka som aktivt arbetar med att dela
ut boklistor till BVC. Däremot deltager alla undersökta bibliotek i utdelandet av en gå-
vobok till nyfödda (ibid., s. 44). 65 % av biblioteken som hon undersökt deltager också i
BVC: s föräldrautbildning. De som inte samarbetar anger ofta tidsbrist som skäl (ibid.,
s. 46). Författaren anser också att det är skillnad på hur man upplever samarbetet mellan
de olika yrkesgrupperna barnbibliotekarier och BVC - sköterskor. Hon tror att det för-
modligen har att göra med olika synsätt på samarbetet och att bibliotekarierna skulle
vilja ha mera tid för att utveckla samarbetet (ibid., s. 47). Det är också den språk-
stimulerande verksamheten som man skulle vilja utveckla och informera mera om.  Vad
Holmfors däremot konstaterar är, är att det är verksamheten riktad mot grundskolan som
prioriteras före arbete riktat till små barn. Detta trots att all forskning visar att det är
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viktigt med tidig språktimulans. Hon tolkar detta som ett val som görs av de enskilda
barnbibliotekarierna, då hon visar på mönstret i undersökningen när det gäller hur bibli-
oteken prioriterar samarbetet med BVC. Detta kan dels bero på barnbibliotekariens egna
intressen, men också att lärarna i skolan aktivt önskar mer samarbete (ibid., s. 49f.).
Författaren refererar flera studier som visar på vikten av tidig språkstimulans, hon hän-
visar bland annat till Gordon Wells Bristol- studie (se 4.3). Därför tycker Holmfors att
det är fel att sätta in läsfrämjande åtgärder först när barnet är i skolåldern. Hon hävdar
att samarbetet med BVC, skola och barnomsorg borde kunna komplettera varann bättre
(ibid., s. 50). Trots att samarbetet inte alltid är vad det borde kunna vara menar författa-
ren att just kontakterna med BVC är den viktigaste kanalen att tidigt kunna nå de små
barnen och deras föräldrar med information om språkstimulans.  Hon har även kunna
skönja ett visst missnöje, hos de barnbibliotekarier som deltagit i undersökningen, med
hur samarbetet mellan biblioteken och BVC fungerar idag. Informanterna skulle vilja
förändra metoderna för att bättre nå de familjer där språk och kultur är hinder för kon-
takt idag (ibid., s. 54).

 4.3. Barnböcker, läsning och lässtimulans

I metodboken Passa upp, passa, passa vidare? som utkom 1982 har man definierat
olika områden som barnbiblioteket skall arbeta med. Här diskuteras bibliotekens roll när
det gäller läs - och skrivkulturen och varför barnlitteratur behövs. Författarna säger
bland annat att samspelet med människor är viktigt för att barnets språk skall utvecklas.
I detta ser  man litteraturen och rim och ramsor som en viktigt beståndsdel för barnets
språkutveckling. Detta främjar också läsutvecklingen hos barnet (Skoglund, red., s.
26f.).Vidare menar författarna att litteraturen är bra för tankeförmågan, att vi behöver få
lära oss orden för att kunna tänka och fundera. Även bildspråket är nödvändigt för att
kunna visualisera det tänkta (ibid., s. 28). En annan aspekt på litteraturen är att den sti-
mulerar fantasin. Författarna anser att fantasi är livsviktig och att den hjälper barnen att
förstå och få ordning på tillvaron. De hävdar att litteraturen stimulerar barnets fantasi
och ger dem ”… nya tankar,  andra människors tankar, erfarenheter och upplevelser”
(ibid., s. 30). Därför är det viktigt med både fakta och fantasi, båda behövs. Dessutom
hävdar de att ”Fantasi skapas av och i de kunskaper en människa har när dessa görs om
till något nytt, till en ny meningsfull helhet” (ibid.). Författarna vill därför föra fram att
litteraturens roll är viktig för barnet, man kallar det livskunskap, det som barnet får med
sig via litteraturen (ibid.).

Kerstin Rimsten - Nilsson har i sin bok Barnböcker och läslust (1981) ett kapitel med
just den titeln. Här följer hennes tankar:

• Barnböcker ger tillfällen till gemenskap. Ibland handlar
 det enbart om högläsning tillsammans, andra gånger
 också om samtal kring det man läst.

• Det finns barnböcker som förmedlar kulturarv och som
 speglar viktiga drag i vår kultur.

• Barnböcker kan ge hjälp till verbal språkutveckling.
• Barnböcker kan vara medel för vuxnas medvetna påver-

kan och fostran.
• Barn som lärt sig läsa får lästräning genom att läsa barn-

böcker.
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Hon skriver vidare att barnböcker är användbara för ”… barnböcker kan användas så att
de gör läs - och språkträning lustbetonad och så att de stimulerar barn till skapande akti-
vitet…” (1981 s. 46f.).

The Meaning Makers ([1986] 1987) är en bok skriven av professor Gordon Wells och
den baseras på ”the Bristol Study”, en studie utförd i Storbritannien som visar på barns
inlärning av språk. Studien var ett flerårigt projekt där barns språkinlärning studerades.
Författaren hävdar att det finns ett klart samband mellan hur mycket det pratades med
barnen inom familjen, och på vilken språklig nivå barnet befinner sig. Vidare fann man
att det var främst där barnen fick möjlighet att ensamma tala med vuxna, som var det
bästa för barnets språkutveckling. Alltså interaktiviteten med vuxna ([1986] 1987,  s.
44f.). Detta börjar redan med spädbarnen, Wells skriver att spädbarn är sällskapliga av
naturen och att detta är grunden för barnets språkutveckling (ibid., s. 34). Av intresse
för min uppsats är kanske främst kapitlet som handlar om läs - och skrivkunnighetens
centrala karaktär. Wells menar att det mest slående resultatet i hela studien som gjordes
är det starka sambandet mellan vilka läs - och skrivkunskaper barnet har i femårsåldern
och barnets senare prestationer under skoltiden (ibid., s. 147). Vidare visar Wells på
sambandet mellan föräldrarnas eget intresse för läsning och skrivning som en viktig
faktor på hur barnens intresse är. Det kan till exempel gälla hur mycket tid föräldrarna
lägger på sin egen läsning, hur många böcker man har hemma, och så enkla saker som
skrivna listor och minneslappar som ligger framme hemma. Allt detta påverkar barnens
känsla för att läsning och skrivning är viktigt, enligt Gordon Wells (ibid., s.148ff.).

I studien beslöt man sig för att undersöka förekomsten av fyra olika företeelser, för att
se hur dessa påverkade barnets läs - och skrivutveckling. Dessa var:
• Titta i en bilderbok och tala om det. Om barnet gjorde detta tillsammans med en

vuxen skapade det dels en känsla för hur man rent tekniskt behandlar en bok, dels
om hur man talar och beskriver det som finns på bilderna tillsammans vilket är en
värdefull förberedelse för skolan.

• Lyssna till en berättelse. Detta skapar en annan slags förståelse för hur det skriva
språket låter, och byggs upp.

• Rita och måla. Dels för att man i sett i studien att det var vanligt att barnen fick rita
och måla i skolan, och sedan hjälpte läraren till att skriva en kort text till det barnen
ritat. Men också för att tecknande är besläktat med att skriva bokstäver. Detta ge-
nom att ritande ofta är symboler, liksom bokstäver är det. Här hänvisas till Vygots-
kijs forskning, där det sägs att barnet först ritar något, kanske inte så realistiskt, men
som en symbol för det man menar. Sedan kan även det man talar om bli nedskrivet
och även det kan då vara en symbol för det man menar.

• Skriva eller låtsats att skriva. Barnet låtsades skriva för att det började förstå att det
finns ett samband mellan bokstäver och ett språkligt meddelande.

När man genomfört testet såg man ett tydligt samband när det gällde en av punkterna.
Som förberedelse för barnets egen läs - och skrivutveckling var det mycket tydligt att
den viktigaste företeelsen var att barnet fick lyssna till berättelser, att någon läste för
dem. Detta var den enda av aktiviteterna som betydde något för barnens testresultat
(ibid., s. 150f.).

Varför är då lyssnandet på berättelser så viktigt för barnet? Wells listar flera orsaker:
• Om barnet innan det själv kan läsa lär sig känna igen strukturen av det skrivna språ-

ket, med dess meningsbyggnad och rytmer har det nytta av det när det själv börjar
kunna läsa.
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• Barnen får intryck och upplevelser som ligger utanför dess vanliga värld. Detta gör
att de får en förändrad världsbild, som de dessutom får lära sig att sätta ord på, vil-
ket i sin tur leder till ett rikare ordförråd.

• Berättelser kan också utgöra en startpunkt för ett samtal mellan förälder och barn
som leder till att barnet genom berättelsen får hjälp att förstå sin egen värld, som
också är en värld av inre monolog och tankar och som är djupt rotad i människan
liksom språket självt (ibid., s.151f.).

Vidare anser Wells att meningen med det skrivna ordet är att orden skall skapa en me-
ningsfull värld, han kallar det ” The aim must therefore be to use words to create a
world of meaning…” (ibid., s. 156). Men för att barnet skall lära sig detta måste det
först tränas att förstå hur man lyssnar på en berättelse. Och förstå hur en berättelse är
uppbyggd. Då lär sig barnet förstå vad en berättelse är och hur dess ofta symboliska
språk fungerar. Ett sätt för barnet att utöka sitt ordförråd kan vara så enkelt som att till-
sammans med någon titta i en bilderbok eller i en katalog, och prata om de bilder man
ser (ibid.). Författaren ger fler exempel på hur viktigt det är för barns senare prestationer
i skolvärlden att de får tillgång till böcker tidigt och att samspelet i läsningen mellan den
vuxne och barnet är viktigt. Mycket för att barnet så lär sig ett mer symboliskt tänkande
som är viktigt i skolan. Att man genom ord kan beskriva det man inte kan se (ibid.,
s.157). Författaren ger också ett exempel på ett barn kallat Rosie, som innan skolstarten
i stort sett inte fått någon bok läst för sig. Testresultaten i undersökningen var låga på
Rosie. Wells menar att det är viktigt för ett barn som Rosie, som inte är van vid böcker
och berättelser, att få höra på berättelser. Inte berättelser upplästa för hela gruppen eller
klassen, utan Wells menar att det är i interaktionen mellan två personer, en vuxen och
ett barn, ett barn som Rosie kan utvecklas. Både i läsning och skrivning, men också i
möjligheterna att lära sig saker och i språkutvecklingen (ibid., s.158ff.).

I sammanfattningen av studien menar författaren att det finns många olika sätt för för-
äldrar att uppfostra barn. Men något som framgår med tydlighet i denna studie är vilken
fördel de barn som växer upp i en miljö där läsning och skrivning ingår i vardagen har,
gentemot de barn som inte har dessa aktiviteter naturligt hemma. Av de aktiviteter som
är kopplade till läsning och skrivning är berättandet viktigast för barnets utveckling.
Wells skriver också att han utifrån de slutsatser som framkommit i studien funderat vi-
dare över varför det är så viktigt att barn får lyssna till berättelser, eftersom just detta att
barnen får lyssna till berättelser är så tydligt framträdande för barnets utveckling. För-
fattaren säger att det är själva skapandet av inre berättelser och denna förmåga att kunna
använda sitt inre tänkande som påverkar hela skolarbetet och hur lätt eleven sedan har
att kunna sätta sig in i olika ämnen och saker. Detta är något som är viktigt att kunna
under hela skoltiden (ibid., s.194).

Susanna Ekström, lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm, skriver i essän ”Från gurgel
till språklig njutning” (2001) om hur barnets språk väcks till liv. Redan när barnet bara
är ett spädbarn pratar vi med det, genom ord, sånger och ramsor (2001, s. 32). Det är
viktigt för de små barnen med ramsor och sånger, och att vi som vuxna kommer ihåg
mycket av detta beror kanske på att de har betytt mycket för oss när vi själva var små.
Ekström menar att barnet inte alltid visar att de är intresserade av böcker, vi misstolkar
dem eftersom de inte kan berätta med ord vad de vill. Barnen bär gärna runt på böck-
erna och leker med dem, som med dockor och bilar. Huvudpersonerna i småbarns-
böckerna blir som kompisar för barnen (ibid., s. 33). Barnet är också mer kompetent än
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vad man tidigare trott. De tar intryck av det som de upplever och barnens intryck av de
berättelser de får lästa för sig tar sig många olika uttryck.

I samspelet mellan konstupplevelsen och det egna uttrycket i lek, ritande och målande,
formande med leror och i byggen, sker ett kunskapsskapande och vidgande av världen,
som vi vuxna långsamt börjar förstå. Jag tror att vi genom att delta i och iakttaga små-
barnens lek, får allt mer klart för oss vad de små barnens bilderboksläsning gör för in-
tryck på dem. I leken, inte minst symbolleken, ger de svar på sina starka bildin-
tryck.(ibid., s. 34)

Ekström visar även på Barbro Lindgrens Maxböcker och hur de genom sin uppbyggnad
kan ge det lilla barnet upptäckter och verka språkutvecklande. Dessa böcker har av
många kritiserats för sitt ”barnspråk”, men Ekström anser att det språkliga igenkännan-
det och de enkla vardagshändelserna verkar utvecklande på barns språk. Hon menar att
grammatiken kommer tids nog i alla fall (ibid., s. 35). Eftersom de små barnen inte
själva kan läsa böckerna, är det viktigt hur de vuxna läser för barnen. Hon uppmanar till
”Att läsa, leka och samtala omkring småbarnsboken” med barnen som en del i en peda-
gogik som ger barnet möjlighet till egna uttryck. Dessutom skriver hon att hon är över-
tygad om att det är viktigt att läsa högt för barnen, och att dessa positiva erfarenheter för
barnen har betydelse för deras kommande känsla för böcker (ibid., s. 36).

4.4. Läsfrämjande projekt

Författaren Torgny Karnstedt skriver i inledningskapitlet i idéboken Som fisken i vatt-
net: barnens väg till språk och lärande (2000) om hur bibliotekens tillgänglighet mins-
kat genom stängningar och kortare öppettider under 90-talet. Dessutom har medie-
anslaget minskat. Barn och ungdomar som står för hälften av alla lån har drabbats mest
av dessa besparingar (2000, s. 13f.). Efter en genomgång av verkligheten och olika läs-
främjande projekt skriver han i avslutningen följande:

Fantasin måste få fritt spelutrymme. Fantasifulla människor och kreativa personer med
stark självkänsla, identitet och en god verklighetsuppfattning kan emellertid vara besvär-
liga att styra. Det är ju inte otänkbart att det finns de som önskar en lättledd befolkning,
att det ligger i någras intressen att vi inte kan föra vår talan. Låt oss i så fall bli livsdug-
liga och besvärliga människor. (ibid., s. 24)

Monica Pettersson har i sin magisteruppsats Biblioteket på förskolan (2002) studerat ett
projekt med bokpåsar på olika förskolor i Sundbyberg. Hon ställer bland annat frågan: ”
Kan uppsökande verksamhet från bibliotekets sida ändra invanda läsmönster och bibli-
oteksvanor i familjen?” (2002, s. 69). Pettersson ser i sin undersökning att ett projekt
som det i Sundbyberg där föräldrar på förskolorna kan låna hem böcker från förskolorna
leder till att föräldrar läser mer för barnen. Dessutom blir barnen mer intresserade av
böcker. Eftersom barngrupperna på förskolorna är stora är det inte alltid lätt att skapa
det lugn och ro som behövs, och därför kan ett projekt som leder till att det läses mera
hemma betyda mycket för barnen (ibid., s. 62). Vidare ser hon att både föräldrar och
dagbarnvårdare som hon intervjuat använder dessa böcker, en boklåda placerad på för-
skolan, och att flera av dem läser mer för sina barn än de skulle gjort om denna inte
fanns. Detta leder dock inte till fler biblioteksbesök av föräldrarna och dagbarnvårdarna.
Föräldrarna uppger tidsbrist som en orsak, dagbarnvårdarna har svårt att gå på grund av
bibliotekets öppettider. Inte heller förskolornas biblioteksbesök påverkades. Vissa för-
skolor besöker aldrig biblioteket, på grund av för stor barngrupp eller det geografiska
läget, och de som tar sig till biblioteket kan inte ta med hela barngruppen (ibid., s. 65f.).
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Monica Pettersson menar att hennes undersökning visar ett mycket negativt resultat när
det gäller biblioteksbesök, eftersom ”Mer än hälften av föräldrarna och mer än trefjärde-
delar av dagbarnvårdarna uppger att de sällan eller aldrig går till biblioteket med bar-
nen” (ibid., s. 62). Författaren understryker att hon anser det viktigt att barn tidigt får
tillgång till bibliotek och böcker och anser att biblioteken borde anstränga sig mer för
att få de vuxna i barnets närhet att komma med barnen till biblioteken, till exempel an-
passa öppettiderna lite bättre till barnomsorgens önskemål (ibid., s. 62f.).

I kommundelen Brämhult i Borås har man under flera år arbetat aktivt på att stödja
kulturell och språklig mångfald. Med måldokument och handlingsplaner har man  ar-
betat aktivt för att kultur skall nå ut till barn och ungdom. Kulturen används för att
främja språkets utveckling (Stenström 2002, s. 5). Om detta arbete har Tua Stenström
skrivit en rapport Kultur som redskap för språkutveckling för Svenska Kommun-
förbundet. I kommundelen vill man se möjligheterna och inte problemen (ibid., s. 13). I
språkutvecklingsprogrammet som antagits i kommundelen arbetas det utifrån att barn
tidigt behöver stimulans av språket, att samspel med andra människor är viktigt och att
barnet behöver trygghet i sig själv för att kunna utveckla språket. Biblioteket samverkar
med föräldrar till barnen i området. Respekten för barnets ursprungskultur är viktig och
även om föräldrarna inte har en läs - och skrivtradition så uppmuntras de att berätta sa-
gor och myter från sin egen kultur, på sitt eget språk, för att stärka barnets språkutveck-
ling (Stenström 2002, s. 16). Vidare har man anställt bibliotekarier på kommundels-
biblioteket med invandrarbakgrund, vilket skapat möjligheter att nå ut till de olika in-
vandrargrupperna. Man har även lyckats närma skolan och kulturens världar genom att
anställa en språkutvecklare med erfarenhet från båda sektorerna, vilket i sig varit lycko-
samt (ibid., s. 38).
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5. Resultat och analys

I detta kapitel kommer uppsatsens empiriska material att redovisas utifrån de olika
frågeställningar som jag hade i min intervjumanual. Utifrån de olika frågeställningarna
har jag sedan försökt sätta in resultatet i ett analyssammanhang i slutet av varje delfråga.
Där analyserar jag frågeställningen och det som framkommit under intervjun främst
utifrån de begrepp och tankar av Lev Vygotskij som presenteras i kapitel 3 Teori.

När jag intervjuade mina informanter inför denna uppsats hade jag som utgångsläge att
ta reda på och försöka förstå hur de arbetar som barnbibliotekarier och varför de arbetar
som de gör. I mina intervjuer nämndes inte Vygotskij, vare sig av mig eller informan-
terna. Jag sökte därför utifrån det jag själv tolkat hans tankar att ställa frågor till infor-
manterna. Eftersom mina frågor i stort rörde sig inom fyra olika områden som gick in i
varann (se bilaga: intervjumanual ) kommer jag att även redovisa vissa delområden un-
der egen rubrik. Kapitlet är indelat utifrån de olika områden som mina intervjufrågor
berörde, för att man som läsare lättare skall få en översikt av det empiriska materialet.
Följande teman kommer att redovisas:

• Barnbibliotekariens bakgrund. Vad barnbibliotekarien har för bakgrund och var-
för hon blev barnbibliotekarie.

• Arbetssätt. Hur man arbetar gentemot barn mellan 0-5 år på barnbibliotekariens
arbetsplats. Även om det finns specifika ramar eller målformuleringar som man ar-
betar utifrån eller om det finns projekt man är involverad i.

• Motiv och drivkrafter. Eventuella motiv och tankar varför man arbetar som barn-
bibliotekarie och varför man anser det vara ett viktigt arbete.

• Fantasi och kreativitet. Funderingar kring begreppen fantasi och  kreativitet.
• Stimulans av fantasi och kreativitet. Hur stimulerar och främjar man dessa be-

grepp. Vad gör bibliotekarien och biblioteket?
• Små barns behov av böcker. Hur ser man på små barns behov av böcker och läs-

ning, personliga reflexioner.

Kapitlet avslutas sedan med en kort reflexion av materialet.

5.1. Barnbibliotekariens bakgrund

De fem barnbibliotekarierna som jag intervjuade hade blivit barnbibliotekarier av olika
skäl. Jag tyckte det för mig var intressant att dels få reda på vad de studerat och arbetat
med tidigare för att få en uppfattning om det var ett medvetet val att arbeta som just
barnbibliotekarie.

Några av informanterna hade biblioteksbakgrund som biblioteksassistent innan de bör-
jade studera på BHS. Detta gäller exempelvis Anna som blev inspirerad att söka BHS
redan när hon gick i gymnasiet. Detta efter en yrkesvägledning där yrkesvägledaren
utmålade möjligheterna att få arbete som bibliotekarie som hopplösa och som försökte
avskräcka eleverna att välja denna väg. Detta ledde tvärtom till att Anna tänkte att hon
”minsann” skulle bli bibliotekarie, och att det inte alls var omöjligt att bli det. Anna var
alltså målmedveten i sina studier, gick kulturkommunikationslinjen i två år innan studi-
erna på BHS. För henne var valet att jobba med barn också givet:
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…för jag har ju alltid tyckt att jättemycket om både att jobba med barn och att jobba med
läsning. Och liksom sett det här hur viktigt det är och så. (…) jag skulle aldrig kunna
tänka mig att jobba på ett högskolebibliotek.

Beata har jobbat som bibliotekarie i tretton år, och elva av dem som barnbibliotekarie.
Även hon har medvetet gjort ett val att arbeta med barn. Hon anser att det är mera lust-
fyllt jämfört med det mer ”traditionella katalogarbetena” som var vanliga att söka när
hon gått ut från BHS. Dessutom uppskattar hon direktkontakten med barn och deras
spontanitet. Hon menar också att barn kan vara ”svårflirtade ibland och man får liksom
anstränga sig mer”.

Innan Beata började på BHS hade hon läst sådant som hon var intresserad av såsom
litteraturhistoria och etnologi men ingen pedagogik. Pedagogik har hon kompletterat
med senare. I slutet av intervjun kommer vi återigen in på tankarna varför Beata arbetar
som barnbibliotekarie. Detta efter att ha pratat om fantasi. Då säger Beata:

Jag tror kanske också att det är en anledning till att jag blev barnbibliotekarie. Att jag be-
höver känna den impulsen från barnen för att våga bli nån. Eller så, jag vet inte. Att det är
en motivation för mig personligen rent ut bara. Det kanske inte alls har med mitt yrke att
göra, vad vet jag?

Cecilia har inte gjort ett så medvetet val som Anna och Beata. Hon har arbetat med
olika saker inom biblioteksverksamheten, mycket gentemot skolan. Cecilia har en bak-
grund som kanslist på en barnavdelning på ett folkbibliotek innan studierna på BHS. På
frågan om det är ett medvetet val att arbeta som barnbibliotekarie svarar hon:

Det blev jag inte utan jag bara hamnade så liksom.(…) Och det ligger väl i och för sig för
mig för jag tycker det är kul med de här omväxlande arbetet som ju är mer när man har
kontakt med institutioner utanför huset. Trivs med det jobbet. Det är väl en naturligt in-
gång, att man söker sig dit.

Cecilia har läst olika ämnen på högskolan och arbetat med diverse olika arbeten. Hon
menar att det var mer av en slump som hon hamnade inom biblioteksvärlden efter att
bland annat haft sommarvikariat på bibliotek. Hon säger att hon ” tyckte att det var
trevligt”. Under ett år har Cecilia även varit tjänstledigt för att studera ett praktiskt ämne
där hon tycker att hon fick utlopp för sin kreativitet.

Diana är den med längst erfarenhet av arbete som barnbibliotekarie och har arbetat som
det ända sedan 1970- talet. Hon var redan tidigt klar över att hon ville arbeta med barn.

Att det var så positivt, för att det är så pass viktigt att barnen få komma till biblioteket
och att dom, dom det här med språk, att dom får tillgång till böcker och så. Så det var helt
enkelt att jag tyckte att barn vill jag jobba med centralt.

Diana har en Fil. Mag. i språk, och erfarenhet av arbete som översättare och barn-
bibliotekarie utomlands. Hon har även arbetat som lärare, och på så sätt förvärvat  peda-
gogiska erfarenheter.

Även Eva har arbetat som biblioteksassistent och kom på så sätt in i yrket. Samtidigt
som hon arbetade studerade hon på universitetsnivå, bland annat kurser i barnets språk-
utveckling och barn- och ungdomslitteratur. Ändå utrycker hon att det var lite av en
slump att hon sökte jobb som barnbibliotekarie. Tjänsten utannonserades och hon sökte
den. ” För jag tycker om barnböcker och barn och…”
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Analys

Mina informanter har på olika vägar kommit in i barnbibliotekarieyrket. Tre har med-
vetet valt att arbeta som barnbibliotekarier och två har sökt när tjänsten utlystes på deras
arbetsplats och möjlighet gavs. Man har olika meningar om varför man valt att arbeta
som barnbibliotekarier. Tydligt är att nyttoaspekten med språkstimulans och uppmunt-
ran till läsande är en viktig bit, men även kontakten med barnen och vad mötet med bar-
nen leder till betyder mycket. Informanterna bekräftar att de själva upplever att de beri-
kas i mötet med barnen. Exempelvis Beata som menar att barnen ger henne impulser
som berikar hennes liv. Barnbibliotekarierna har som uppgift  att föra ut litteratur till
barnen och detta är något som man ser som viktigt, men det är även viktigt för den en-
skilde vuxne att möta barnen. I detta möte finner man bekräftelse på att man arbetar
med något viktigt, som att ge boktips och stimulera läslust, men också att helt enkelt bli
sedd, även som vuxen. Dessutom upplever de arbetet som mer lustfyllt och omväxlande
än vanligt biblioteksarbete. Alla informanterna uttrycker både respekt för och omsorg
om barnen och en önskan att nå ut till dem Man behöver andra för att bli sig själv. Kan-
ske är det så att liksom barnet behöver den vuxne för att få hjälp att växa i olika sam-
manhang behöver den vuxne barnet för att utvecklas? Åtminstone i ett arbete som
främst handlar om barn, men där många av de man möter är vuxna förmedlare. Just här
kan mötet med barnet vara den drivkraft som behövs för att nå vidare i arbetet.

5.2. Arbetssätt

Här kommer jag att i sammanfattande form berätta hur man arbetar gentemot barn 0-5
år på de bibliotek, där mina olika informanter är verksamma. Jag har valt att samman-
fatta de olika arbetsuppgifter mina informanter har och specifikt ta upp det som skiljer
sig och det som är likt.

5.2.1. Första kontakten med biblioteket

Alla mina informanter samarbetar med barnavårdscentralen, BVC för att nå ut till de
nyblivna föräldrarna och deras små barn. Man gör på ungefär samma sätt, ett kort delas
ut på BVC och föräldrarna är välkomna till biblioteket för att hämta ut en gåvobok till
sitt barn. Alla utom Diana medverkar också i BVC:s föräldrautbildning. Till hennes
bibliotek hör det flera barnavårdscentraler och det föds så många barn per år i upp-
tagningsområdet vilket sammantaget gör att  Diana inte skulle hinna med alla. De öv-
riga medverkar alltså på föräldrautbildningen på BVC, och på Annas bibliotek är BVC:s
tiomånaderskontroll förlagd just till biblioteket. Då har man en samling med föräldrar
och barn där man använder rim och ramsor och sånger. Detta för att hjälpa föräldern på
traven att börja använda det i samvaron med barnet och att puffa på  ”vikten med det här
med böcker och läsning” som Anna uttrycker det. Anna menar att det är många föräld-
rar som glömt bort ramsorna och sångerna sedan de själva var små. På Cecilias bibliotek
ansvarar man också för bokdepositioner på BVC.

5.2.2.Sagostunder

På de bibliotek där mina informanter arbetar har man sagostunder varje vecka under
skolterminerna. Det skiljer sig dock lite mellan biblioteken hur man lagt upp verksam-
heten. På både Annas och Evas bibliotek är det tio gånger per termin. På Beatas biblio-
tek är det en speciell sagostundsledare som håller i sagostunderna vilka är uppdelade i
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två åldersgrupper: noll till tre år och tre till fem år. Dessa sagostunder är en gång i
veckan och riktar sig till både ”hemmabarn” och dagbarn. Även på Dianas bibliotek har
man delat upp åldrarna på sagostunderna, så att det varannan vecka är för de små och
varannan vecka för de stora barnen. Diana menar att uppdelningen är nödvändig, för
annars skulle de små komma alltid. På Cecilias bibliotek har man tre sagostunder i
veckan och dessutom barnrytmik. Man har också förlagt sagostunderna på olika dagar
på de olika biblioteken, på Annas bibliotek är de t ex på lördagar, medan det på Cecilias
är både på vardagar och lördagar. På Beatas, Dianas och Eva är det på vardagar.

5.2.3.Teater

På det bibliotek där Anna arbetar har man teaterföreställningar för barn några gånger
per termin som riktar sig till alla barn i kommunen. Även på de bibliotek där Beata och
Cecilia arbetar har man barnteaterföreställningar flera gånger per termin. På det biblio-
tek där Diana är verksam har man ca en gång per termin något större barnprogram, till
exempel en barnteater.

5.2.4. Övrig verksamhet

På Annas bibliotek har man återinfört sport- och höstlovsprogram igen efter några år då
verksamheten fick vila på grund av sämre ekonomiska resurser. Man planerar även att
starta någon slags sexårsverksamhet. Även på Cecilias bibliotek finns det ibland på lo-
ven olika verkstäder.

5.2.5. Samarbete med förskolorna

Samarbete med förskolorna och dess personal är en betydelsefull uppgift för samtliga
informanter. Men arbetsmetoderna är olika. På det bibliotek där Beata har sin tjänst har
man en lång tradition av samarbete med förskolorna i kommunen. Till exempel kan
nämnas att alla sexåringar får en gåvobok som man arbetar aktivt med i förskolan och
detta är ett projekt som funnits under en längre tid. Man har även ett bokombud på varje
förskola och barnbibliotekarien är med och ordnar och samordnar träffar för dessa bok-
ombud regelbundet. Hon är som spindeln i nätet i denna grupp där man fortbildar var-
andra när det gäller böcker och språkträning. Något liknande arbetar Diana med, även
till hennes bibliotek bjuds förskolorna in för information och presentation av böcker,
och man hjälper även till med inköp av böcker eftersom man varje år skänker ett grund-
bestånd av böcker till några förskolor i upptagningsområdet.

På Beatas bibliotek har man ett boklådesystem där varje förskoleavdelning får låna en
boklåda en gång per termin. Även på Cecilias bibliotek har man ett boklådesystem för
förskolorna med böcker som cirkulerar mellan förskolorna, förutom att man plockar
ihop boklådor utifrån önskemål. Dessutom är Cecilia ibland ute på föräldramöten på
förskolorna, något som även Anna är.

Cecilias och Evas bibliotek ordnar bokpresentationer för förskollärarna varje år, då nya
böcker presenteras. Från Evas bibliotek skickas det också ut boklistor på nya böcker till
förskolorna. På det bibliotek där Cecilia arbetar ordnas också utställningar från för-
skolor. Evas bibliotek har ett projekt med några förskolor som innebär att bokpåsar pla-
ceras ut på förskolorna och så får barnets familj låna hem påsarna. Diana samarbetar
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med den öppna förskolan och är där och samtalar med föräldrarna om vikten av att läsa
för och tala med sina barn.

5.2.6. Finns det några andra som man samarbetar med?

På Cecilias bibliotek samarbetar man mycket med en talpedagog. Hon brukar vara med
på bokpresentationerna för förskolorna t ex. Man har även tidigare jobbat i olika projekt
med talpedagogerna i kommunen, t ex i språkutvecklingsprojekt. Man samarbetar också
med kulturskolan i kommunen i olika drama- bild- och sagoprojekt. Diana och hennes
kollegor samarbetar med ”Läsrörelsen”4, och man har också försökt med riktad verk-
samhet mot barn med invandrarbakgrund genom att ha sagostunder på barnens hem-
språk, något som enligt Diana inte fungerade så bra. Detta berodde främst på att det var
svårt för barnen och föräldrarna att hålla reda på tider och passa de.

”Allas barnbarn” är ett projekt som både Evas och Dianas bibliotek arbetar med. Det är
ett projekt som innebär att pensionärer skall gå ut i förskolorna och läsa för barnen.

5.2.7. Till vem riktar man sitt arbete?

Mina informanter och kollegorna på deras arbetsplatser riktar sig alltså dels mot familjer
och deras barn, men även mot förmedlarna, t ex förskollärarna och lärarna på lågstadiet.
Dessa vänder man sig till i olika projekt. Detta är något som gäller för alla, även om
projekten i sig inte alltid är lika.

5.2.8. Barninformationsdisk

Separat barninformationsdisk finns på Annas, Cecilias och Dianas bibliotek. Öppet-
tiderna på Annas bibliotek är inte helt identiska med övriga bibliotekets, det är öppet
färre timmar än biblioteket i stort, men är ändå förhållandevis mycket öppet. På Cecilias
bibliotek är barninformationen öppen hela bibliotekets öppettid, förutom sista timman.
Barninformationen på Dianas bibliotek är öppen under hela bibliotekets öppettid, men
den bemannas inte alltid av barnbibliotekarier, utan även av övriga bibliotekarier som
finns i huset. Däremot finns det ingen separat barninformationsdisk på Beatas och Evas
bibliotek.

Analys

I direktkontakten med barnen arbetar mina informanter främst med sagostunder, teater,
lovverksamhet och genom att arbeta i bibliotekets informationsdisk. En speciell  barn-
informationsdisk finns på tre av mina informanters arbetsplatser och där möter man
barnen direkt, på de övriga biblioteken får barnen söka sig till den ”vanliga”
informationsdisken för att få hjälp. Under intervjuerna framkommer att sagostunderna,
teater och lovverksamhet ser olika ut på mina informanters arbetsplatser. Böckerna är
naturligtvis det som man främst förmedlar, men även andra kulturella aktiviteter värnas
det om. Jag tolkar detta som att man trots att man som barnbibliotekarier är olika till

                                                
4 ”Läsrörelsen” var ett landsomfattande projekt mellan 2000- 2002, under mottot ” Ge dina barn ett
språk”. ”Läsrörelsen” samarbetade bland annat med bibliotek och barnavårdscentraler. Projektet har nu
övergått till en ny kampanj: ” Lär för livet”. För ytterligare information hänvisas till Läsrörelsens
hemsida: http://www.lasrörelsen.nu/intro.html [2003-05-01].
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bakgrund och utbildning och att de ekonomiska förutsättningarna som finns på de olika
biblioteken skiljer sig åt, ändå har ett liknande uppdrag och synsätt och att detta är
mycket viktiga arbetsuppgifter i en barnbibliotekaries arbetsuppgifter.

Innan jag påbörjade intervjuerna hade jag en tanke om att man som barnbibliotekarie
arbetade väldigt olika, och att man genom att intervjua några skulle få en hel del exem-
pel på olika arbetssätt. Naturligtvis arbetar man på olika sätt, det är ett yrke som verkar
präglas av vem som har tjänsten och den personens erfarenheter och intressen. Ändå
märkte jag en samstämmighet hos mina informanter när de berättade om sina arbets-
uppgifter. Det finns vissa skyldigheter och uppdrag gentemot samhället och dessa vi-
sade sig vara relativt lika, oberoende av i vilken kommun man arbetar i. Exempel på
detta kan vara samarbetet med BVC och dess föräldrautbildning, där uppmuntran till
stimulans av språket är en viktig bit. Även samarbetet med förskolorna är en viktig del
av informanternas vardagliga arbete, där dock arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan de
intervjuade barnbibliotekarierna. Detta beroende på att de olika kommunerna har olika
projekt med exempelvis gåvoböcker, boklådor och bokpåsar för förmedling och stimu-
lans av språket.

Förutom att arbeta direkt med barnen så arbetar man alltså även gentemot förmedlare av
olika slag. De man främst nämner är förskolepersonal, lärare och föräldrar. Vidare har
några av informanterna samarbete med olika yrkeskategorier, exempelvis Cecilia som
berättade om att hon tidigare samarbetat med en talpedagog i ett projekt som syftade till
att stimulera språket. På Cecilias arbetsplats har man även samarbetat med kulturskolan,
och Diana samarbetar med ”Läsrörelsen” i ett språkstimuleringsprojekt.

Anledningen till att man arbetar så mycket gentemot förmedlare och så lite mot det en-
skilda barnet beror förmodligen på brist på resurser, både personella och ekonomiska.
Åtminstone bedömer jag det så utifrån informanternas utsagor. Detta överensstämmer
med det Anna Birgitta Eriksson berättar om när hon diskuterar barnbibliotekariernas
arbetsuppgifter i ”Barnbibliotekets uppgifter”(1994b, s. 43) och i ”Barnbibliotekets
plats i bibliotekssystemet” (1994a, s. 36f.). Dessa kallas av Eriksson för ”Viktiga
Vuxna” vilket är ett talande epitet på föräldrar och förskole- och skolpersonal. Jag upp-
levde det som att man även på mina informanters arbetsplatser organiserat arbetet så att
man når så många man kan, med så lite resurser som möjligt. Detta gäller exempelvis
arbetet riktat mot förskolorna, där mycket av arbetet verkar vara att förse förskolorna
med lämpliga böcker, både till avdelningen, men även direkt hem till barnet via bok-
påsar. Samverkan med förskollärarna skedde på flera av biblioteken även när det gällde
information om böcker och barns språk. Möten med barnen skedde främst på sago-
stunder, barnteater, vissa lovverkstäder och naturligtvis när barnen besökte biblioteket.
Eftersom de tre bibliotek där Anna, Cecilia och Diana arbetar har en separat barn-
informationsdisk kan det förmodligen vara så att de möter fler barn under ett arbetspass.
Under intervjuerna undersökte jag inte detta närmare. Något jag funderat på i efterhand
är att barninformationsdisken på Dianas bibliotek är bemannad under hela bibliotekets
öppettid, men inte alltid av barnbibliotekarier. Varför? Är alla bibliotekarier lika bra på
att ta hand om barnen och deras frågor?

Arbetssättet att arbeta mot förmedlare är som jag ser det både effektivt och nödvändigt,
men eftersom jag i intervjuerna märkt att mötet och kontakten med barnen ger infor-
manterna så mycket i både arbetsglädje och utmaning, känns det tråkigt att de inte har
fler möjligheter att direkt möta barnen i sin vardag. Kanske hade svaret varit ett annat
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om jag intervjuat de som även arbetade med äldre barn exempelvis genom skolan? I det
samarbetet finns det kanske fler givna möjligheter med möten med barnen exempelvis
genom bokprat och biblioteksvisningar?

Finns det då inga fördelar med att arbeta gentemot förmedlare? En stor fördel jag ser är
att man når ut till många barn med hjälp av förmedlare. Dels genom aktiv bokförmed-
ling, där man i samspel med förskollärare och övriga vuxna i barnets närhet kan hjälpa
till att finna rätt böcker för målgruppen. Dels genom de olika former av information om
böcker och barns språkutveckling barnbibliotekarierna deltager i. På sikt kan detta sam-
spel stärka de vuxna i barnens närhet, så att de i sin tur kan stödja barnen i deras fort-
satta utveckling. De kan hjälpa barnen att nå en bit längre, än barnen skulle kunnat nå på
egen hand. Därför ser jag det som viktigt att detta samspel med de ”Viktiga Vuxna” i
barnens närhet fungerar. I mina informanters utsagor finns det många uttryck för sam-
arbete, och jag tycker mig se att man hela tiden försöker hitta nya vägar att nå ut, exem-
pelvis genom bokpåsar placerade på förskolor, samarbete med pensionärer i ”Allas
barnbarn” och samverkan med ”Läsrörelsen”.

5.3. Motiv och drivkrafter

Här har jag frågat och pratat med informanterna om vad som driver dem att arbeta som
barnbibliotekarier och vilka motiv de eventuellt har att jobba med små barn i sitt yrke.
Svaren och tankarna är olika; alltifrån mycket genomtänkta svar om barns språkutveck-
ling till egna funderingar och allmänt intresse av att jobba med barn och människor i
stort.

Anna har klara formuleringar när hon berättar om engångschansen5och hur viktigt det
är att för barnen att få orden. Hon berättar om att barn mellan noll till fyra år är öppna
för att lära sig språk, och att det därför är så viktigt att få tillgång till språket tidigt. ”(…)
och också att ge dom möjlighet att liksom sätta ord på känslor och sätta ord på hela sin
verklighet.” Anna menar att sedan kan det vara för sent att sätta in åtgärder. Hon anser
att den enda gången man kan säga detta till föräldrarna utan att skuldbelägga dem är på
den kontroll på BVC där barnet är 10 månader, och där Anna brukar medverka. Då är
föräldrarna mottagliga. Hon utrycker också en farhåga att man kanske missat lite när
man tidigare inte satsat så mycket på dessa åldersgrupper, utan satsat först senare i skol-
åldern. Hon vill försöka uppmuntra de som arbetar med små barn att satsa på läsning.

Språket är en mycket viktig aspekt för henne, men även begrepp som empati och etik.
Och så glädjen :”Och sen det jag tycker är absolut viktigast det är glädjen. Så lusten att
läsa, att få massor av nya intryck och massor med nya vänner (…).” Sammantaget ver-
kar Anna har en genomtänkt strategi för sitt arbete och drivkraften ligger i att ge barnen
möjligheterna till språket, för det är viktigast.

                                                
5 Engångschansen. I broschyren Barn behöver läsa för livet (okänt utgivningsår) som gavs ut av Stiftelsen
Litteraturfrämjandet används begreppet Engångschansen. Dels är det en artikel av litteratursociologen
Lars Petterson, Uppsala universitet som berör varför man tidigt skall satsa på att stimulera de små barnens
språkutveckling, för det leder till bättre läsfärdigheter i skolåldern. Dels en översikt och en uppmaning att
tidigt börja stimulera barnens språkutveckling, eftersom barnen är mest mottagliga för språket innan fyra
års ålder. Jag förmodar att det är denna ”Engångschansen” som Anna refererar till, då jag finner stora
likheter mellan det hon säger och det som beskrivs i broschyren .
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Även Beata anser att tillgången till ett rikt språk är viktigt för barn, och därför värde-
fullt att främja. Det är även viktigt för självkänslans skull, man blir mer säker på sig
själv om man kan formulera sig verbalt. ” Man vet att man kan välja att vara tyst, man
kan välja att säga någonting på ena eller andra sättet. Så styr man själv sitt eget liv.”
Men Beata talar också om sin egen drivkraft:

(…) det som man har funderat på genom åren det är ju dom här stunderna när det är ett
barn som är alldeles lycksaligt och busigt och är bara så glad för att det har betytt så
mycket för dom va. Så att, dom får den här härliga upplevelsen. Att man ser att det verk-
ligen lyser ur ett barns ögon, att dom har fått höra en berättelse som gett dom så mycket.
Jag tror att det är det som driver mig, att lyckas liksom. På något sätt, att det skall bli
upplevelser. Med barnen.

Hon menar att de här upplevelserna är viktiga för alla människor. Att man får uppleva
något fantastiskt och roligt och att man ”får använda hela sitt mänskliga register”. Men
hon medger samtidigt att det kanske inte slår så högt att i projektbeskrivningar berätta
om sin egen glädje, där är det språkutveckling som är viktig. Hon säger: ”Jag kan ju inte
motivera med min lust att jag tycker det är härligt att se ett barn som lyser, tyvärr.”

Barn är viktiga för Beata, det lyser igenom i samtalet vi för, och hon är också upprörd
över hur dåligt barn kan behandlas på bibliotek. Hon tycker att det är svårt att försvara
att många bibliotekarier inte bryr sig mer om barnen än dom gör. Att vissa nonchalerar
barnen och kanske inte följer med barnen till barnavdelningen när de kommer och frå-
gar. Hon har en vision om att  barn skall få möta det goda biblioteket:

Det är ju det som jag känner att jag kanske inte fick, eller som jag hade behövt eller som
jag känner att jag har skaffat mig på annat sätt. Men som vore skönt för barnen om dom
fick nu. Tror jag. Och då är jag övertygad om att det jag håller på med gagnar det. (…)
visst det är klart det hänger ju på den livssyn man har.

Även Cecilia pratar om vikten att få tillgång till ett bra språk och att böcker här kan
vara en hjälp att stimulera det. Cecilia säger att språket ger ingångar till så mycket så-
som självkännedom och förmågan att kunna göra sin röst hörd och att förstå andra. Hon
ser språket som viktigt. Ändå ser hon på sitt arbete med klar distans när hon bland annat
säger: ”Nu är, tillhör jag liksom inte den här gamla stammen av barnbibliotekarier som
brinner för mitt yrke och ser det som ett kall liksom, det är ju ett jobb så va.” Hon säger
också att hon vill hålla en ”lagom nivå” på det, hon vill och kan inte gå ut och ”frälsa
världen” Men hon medger att hon tycker att det är ett stimulerande och roligt arbete,
dessutom har hon egna barn och tycker att hemmalivet och arbetet passar ihop. Fast hon
känner sig ibland otillräcklig och skulle vilja hinna läsa mer och förkovra sig mer. Men
säger också:

Men det som driver mig är trevliga arbetskamrater, en stimulerande miljö att jobba i med
många roliga kontakter. Det är ett väldigt omväxlande arbete, samtidigt som det är väl-
digt fritt, jag kan bestämma väldigt mycket själv vad jag vill göra. Så att…det driver
mig…

Dianas tankar om att arbeta med de små barnen är också de förankrade i språket och att
det är viktigt med tillgång till böcker och bibliotek. Och att böcker och tillgång till dem
är viktigt för språkutvecklingen, det är något som hon ger intryck av att brinna för. Di-
ana arbetar mycket med att sprida dessa tankar, är ute på olika öppna förskolor och talar
om detta. Och hon tycker också det är viktigt att kunna motivera detta både gentemot
kommunen och sig själv. Hon säger också att det är:
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(…) så enormt roligt att jobba med barn. Dom är så positiva och dom tycker det är så ro-
ligt att komma till biblioteket och sen när dom får böcker som dom tycker om, det är jät-
tehärligt alltså.

Även Eva beskriver motivationen med sitt arbete utifrån sig själv, att hon själv får ut
mycket av det. Hon tycker att det är roligt att få läsa barnböcker och att det ger henne
mycket. Hon vill också gärna nå ut med litteratur och känslan av att ”(…)  få fastna i
böckernas värld.” Förmedlingen av läsupplevelser och att böcker är magiska är alltså
något som ligger varmt om Evas hjärta. Samtidigt vill hon inte pådyvla någon sina
åsikter, utan hon säger: ”(…)jag vill inte vara nån sån här som går ut och säger: Läs
böcker! Det vill jag inte vara nån sån, utan det skall komma av sig självt i så fall. ”

Analys

När jag under intervjuerna samtalar med informanterna om deras arbete och vad som
drev/ driver dem att arbeta med barn blir svaren både lika varandra, exempelvis att
språkstimulans är viktig, men också olika genom att man som vuxen själv blir stimule-
rade av att arbeta med barn.

Tankarna om språket och hur viktigt det är att få ett bra språk upplever jag som bärande
i intervjumaterialet. Språket behövs för att kunna sätta ord på sina känslor och som en
hjälp i att växa som människa, detta är något som exempelvis Anna och Beata uttrycker
som bland det viktigaste motivet för sitt arbete som barnbibliotekarier. Anna uttrycker
tydligt att engagemanget för språk och vad det leder till är mycket viktigt för henne i
hennes arbetsliv.

Att själv få ut något av arbetet, för sin egen del vittnar även Beata om. Men hon tar som
utgångspunkt barnen, och glädjen hon ser hos barnen när de fått höra en berättelse. Bar-
nets upplevelse och glädje är något som är viktigt för henne och ger henne själv glädje,
och som hon egentligen skulle vilja berätta mer om för de som anslår pengar till verk-
samheten. Beatas drivkraft i sitt arbete verkar ligga i att ge barnen det som barnen
behöver och söker när de besöker biblioteket. Dianas tankar ligger i linje med Beatas
när hon framhåller barnens glädje när de får böcker de tycker om. Eva stimuleras själv
av att få läsa barnböcker och tycker att det är viktigt med barnböcker och att barnen
skall få tillgång till fantasin i dem. Ändå vill hon inte ”missionera” med sitt arbete, mer
hjälpa till så att barnet får möjlighet att själv få denna inspiration.

Till skillnad från exempelvis Anna och Beata använder sig inte Cecilia av lika brin-
nande uttryck. Även om hon anser språket och hur man stimulerar det vara viktig, ser
hon ändå på sitt arbete mer med distans. Cecilia menar själv att hon inte ser det som ett
kall, som kanske vissa barnbibliotekarier gör, utan mer som ett jobb som vilket som
helst. Men hon uttrycker samtidigt att hon trivs bra med sitt arbete, som är omväxlande
och fritt och ger henne arbetsglädje.

Så visst finns det mycket av engagemang hos mina informanter när det gäller sättet att
se på sitt arbete. Att stimulera och uppmuntra språket och språkutvecklingen, att ge bar-
nen tillgång till språket genom litteraturen och berättelser ses som en viktig del av
arbetsuppgifterna. Vygotskij skriver att barns språk utvecklas från ett egocentriskt tal,
som de använder när de talar till sig själva och som är väldigt likt det talade språket, till
ett helt inre språk, som är ett tyst språk för tänkande (2001, s. 425f.). Dessa språk är
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väldigt olika varann (ibid., s. 462). När barnbibliotekarierna talar om språket och hur det
kan stimuleras ser jag att de är måna om att barn skall ha tillgång till och möjligheter att
utveckla ett rikt språk, och att barnen skall få möjlighet till detta tidigt. Dessutom måste
också barnen få möjlighet att förstå att språk behövs i samhället. De måste ha ord och
kunna sätta ord på olika företeelser. Här ser jag att barnbibliotekarierna ser sin uppgift,
och de tar den på stort allvar. När Vygotskij säger att det är ”viktigare att lära barnet att
äta än att mata det för dagen” (1999, s. 123) kan jag känna igen tankarna om att språket
är viktigt att ta till sig och att goda språkkunskaper är nödvändiga genom hela livet.

Eftersom mina informanter i mycket av sina arbetsuppgifter vänder sig till förmedlare
som i sin tur förmedlar böcker exempelvis böcker till barnen, kan man fundera över hur
det sociala samspelet fungerar mellan barnbibliotekarien och förmedlaren. Förstår de
varann? Förstår de barnens/barnets behov? Vad finns det för hinder och vad finns det
för möjligheter för samspelet? Vygotskij menar att barnet behöver en mentor. Denna
mentor är en person som barnet kan fråga och samtala med, och som i praktiken för-
medlar språket till barnet (Bunkholdt 1998, s. 110). En mentor skulle kunna vara en
förskollärare eller en förälder som barnet möter i sin vardag. I och med den starka in-
riktningen barnbibliotekarierna har att föra ut sitt språkfrämjande budskap skulle de
kunna vara ett slags mentorer för de förmedlare de möter. Dessa förmedlare, förskol-
lärare och föräldrar blir i sin tur mentorer för de barn de möter. Så på något sätt är barn-
bibliotekarierna ändå en slags mentorer för barnen, visserligen oftast indirekt men ändå.

Enligt vad jag erfor under intervjuerna och vad som sedan framkom när jag försökte
strukturera upp dem finns det som tidigare nämnts en stor vilja och drivkraft att vara till
hjälp och inspiration för både barn och vuxna. Eftersom den ekonomiska verkligheten
styr mycket av informanternas vardag arbetade de som tidigare nämnts mycket i riktade
projekt, som indirekt riktade sig till barnen. Samtidigt visade flera på exempel där man i
direktkontakten med barnen stimulerade exempelvis intresset för bokstäver och att detta
ledde till ett intresse hos barnet av att läsa själv. Så här kan man utläsa att det sociala
samspelet med barnen är viktigt för barnbibliotekarierna själva, även om detta på inget
sätt är den arbetsuppgift som ägnas mest utrymme. Men eftersom detta märktes tydligt,
speciellt hos Eva kanske, och att informanterna i intervjuerna med mig talade starkt för
hur viktigt det var att läsa för barnet ser jag det som troligt att detta är något man även
prioriterar i samtal med föräldrar och förskolepersonal.

5.4. Fantasi och kreativitet

Begreppen fantasi och kreativitet kan vara svårdefinierbara. Därför var det för mig in-
tressant att få ta del av mina informanters tankar om dessa begrepp. Orden fantasi och
kreativitet är nära förknippade med varandra vilket jag även tagit upp i teoridelen, och
därför väljer jag att redovisa tankarna om dem i samma kapitel. Mina intervjufrågor var:
Fantasi, vad är det och hur främjar man det? Och: kreativitet, vad är det och hur främjar
man kreativitet? Flera sa att det var svåra begrepp och vissa behövde tid att tänka innan
de svarade. Först beskriver jag vad mina informanter har för tankar om begreppen, och
under nästa rubrik redogör jag för hur de tycker och tror att man främjar fantasi och
kreativitet.

Anna pratar om mycket som är viktigt för barn och nämner fantasin som hon tycker ”är
jätteviktig för utan fantasin så händer det ju ingenting”. Både Anna och även Diana tar
under intervjuerna upp vad Einstein sagt om att det är viktigt för kreativiteten att läsa
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böcker och att kreativitet föds ur fantasin. Einstein menade enligt Anna och Diana att
det skall vara skönlitteratur för att sätta igång fantasin. För ”allting kan hända i fantasin”
vilket främjar förmågan att se ”nya möjligheter och nya vägar”, säger Anna. Hon menar
alltså att böcker är viktiga när det gäller att stimulera fantasi och även kreativitet. Anna
tror att olika slags böcker tilltalar olika barn, berättelseböcker utan bilder i sätter igång
fantasin, men det gör även rena faktaböcker. Alla barn tycker inte om berättelseböcker,
utan de får sina intryck från faktaböckerna. Anna nämner böckerna om dinosaurier som
ett exempel på faktaböcker som stimulerar fantasin.

Anna berättar om olika sätt att få barnen att förstå att vi är i fantasins värld när hon t ex
skall läsa sagor för barn. Någon slags dörr, eller ingång är viktigt för att förstå att man
passerat en gräns. Vidare nämner hon kopplingen mellan empati och fantasi som viktig
för att kunna tänka sig in i hur det kan vara för en annan människa. Anna återkommer
även flera gånger till att fantasin öppnar nya vägar för människan, liksom att fantasin
lyfter en. När Anna skall beskriva kreativitet så säger hon:

 (…) jag tycker att kreativitet för mig är att du har en vision eller en idé och kan genom-
föra den. På något sätt. Det är två grejer kreativitet va. Det är dels att du har en ny tanke
om nånting, och sen att du kan få ner den och göra nånting av den.

Beata ser kreativitet och fantasi som två begrepp som hör ihop, säger att hon har svårt
att särskilja dem. Hon tycker inte att hon är så påläst på ämnet att hon kan tolka begrep-
pen så bra. Men hon säger att kreativitet och fantasi ”är nödvändigt för att kunna se
olika möjligheter, det är olika val man måste göra hela tiden, att man blir medveten om
dom valen.” Beatas tankar om fantasi rör sig också i banorna att fantasi behövs för att
kunna gå vidare. Hon säger: ”(…) men…att drömma, fantisera, hitta på, det är kul. Det
är lättare att inte behöva bara vara sådär riktigt och ordentlig jämt. (…) Att få se en an-
nan värld.”

Hon säger vidare att fantasi inte är att man gömmer sig för världen, men man går in mer
i sig själv och ”hittar på vad man egentligen känner och så kallar man det för fantasi”.
Beata menar att dagens bilderböcker ofta handlar om fantasi, och de ger barnen inspira-
tion och en chans att våga testa olika saker i fantasins värld. Hon jämför detta med roll-
spel. Beata anser också att fantasi och kreativitet är lite av samma sak. Båda behövs.
Hon nämner också chattning som ett exempel på fantasi där man får lova att ikläda sig
en helt annan roll än den man egentligen kanske är. Blyga barn kan leva ut där, för att
sedan kanske våga det även i det verkliga livet. Därför tycker hon att det är tråkigt att
vissa bibliotek inte tillåter chattning.

Längre fram i intervjun säger hon att hon funderat på begreppen fantasi och kreativitet
utifrån sin egen synvinkel. Hon som arbetar på en barnavdelning måste själv ha både
fantasi och kunna vara kreativ. Dessutom är det viktigt att förstå att verkligheten för
nutidens barns inte ser ut som när hon själv var barn,  och kunna följa med i samhälls-
utvecklingen. Beata skulle också vilja knyta fler kreativa personer till biblioteket, t ex
dramapedagoger eller bildpedagoger. Att de som kanske redan finns i den kommunala
verksamheten kunde stationeras på biblioteken och göra biblioteket till ett allaktivitets-
hus.

Cecilia tyckte att begreppen fantasi och kreativitet var svåra ord, men när vi pratat lite
om det så kommer tankarna fram. Hon tror att man ibland styr barn för mycket med
färdiga mallar på hur det skall vara. Hon tycker det är viktigt att vi låter barnen få ut-
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rymme till egna funderingar: ”Barnen behöver vara i ett tomrum där dom får vara för att
få chans till sin egen kreativitet liksom va. Det är för mycket aktiviteter och så ibland
kan jag känna.” Cecilia säger att kreativiteten är jätteviktig för barnen för att klara nya
situationer och lösa problem i vardagen. Man kan stimulera kreativitet på olika sätt,
genom samtal och kontakt med andra människor. Men också genom böcker:

Och böcker är ju en ingång också naturligtvis, att dels kunna se sina egna problem genom
andras ögon och kunna analysera problem genom andras situationer i böcker och så då
va. Att inte komma för nära, att det är lättare att tala om några andra fast det ändå blir en
återkoppling. Man kan se andra människor och få förståelse och empati för andra männi-
skor.

Cecilia återkommer flera gånger till att det inte är enbart böcker som kan stimulera
detta, men det är en av flera viktiga impulser. Både fantasi och kreativitet behövs, men
även fysisk träning till exempel. Cecilia säger att allt hör ihop, och att barn måste få
tillåtas få ha tråkigt och att göra ingenting.

Diana anser att fantasi och kreativitet hör ihop och säger att ”Det krävs ju fantasi för att
vara kreativ”. Hon ser det som om det man gör, t ex målar och skriver är det kreativa
och fantasin har man i huvudet. Precis som Anna berättar även Diana historien om Ein-
stein och vad han svarade när man frågade hur man skall göra för att bli en känd veten-
skapsman. Läs böcker var svaret. Diana är av åsikten att böcker behövs för att stimulera
fantasin. Diana menar att det är viktigt att stimulera fantasin på olika sätt för annars
stagnerar barnen och kommer inte vidare. Hon ser det som viktig del i sitt arbete att
stimulera fantasin. Hon uttrycker också detta genom att visa på flera exempel hur hon
stimulerar barnen när hon berättar sagor och pratar med dem. Det är en del av hennes
arbetsmetod. En följd av att man läser för barn är enligt Diana att barnen börjar intres-
sera sig för alfabetet och följa med i texten, och så lär sig barnen att läsa.

När Eva får frågan om ordet kreativitet kopplar hon först ihop det med problemlösning,
och att man kan lösa problem på olika sätt. Sedan tar hon upp exemplet:

(…) kreativitet kan också vara när förskolläraren ber barnen att rita en blomma (…) tju-
gofem teckningar på en blomma, tjugofem olika blommor så är det nog kreativt.(…) Och
sen om man ber dom rita varsin sol och dom är olika så är dom ju superkreativa.

Hon säger också att hon ser en koppling mellan begreppen fantasi och kreativitet. Hon
menar att ”fantasin hjälper en att vara kreativ. Det måste den ju göra.” Detta är något
hon ser när hennes egna barn leker något som hon har läst för dem. Evas tankar om
fantasi rör sig mycket om att det skapar processer för barn när man t ex läser för dem.
Skapande processer. ”Det är det som är fantasi, att man vågar släppa.”
Överhuvudtaget menar Eva att barn får impulser eller fantasier av att vara med vuxna
som gör olika saker, och får vara delaktig. Till exempel att man som barn får sagor be-
rättade för sig, så att man kan göra bilderna själv. Hon berättar också att hon vill att
sagostunderna skall vara lite magiska och hon använder olika ting när hon berättar sagor
för att åskådliggöra vissa begrepp. Exempelvis låter hon en blå duk symbolisera ett hav.
Eva gör detta fantasifullt för att det skall bli lite mer spännande, samt för att stimulera
fantasin. Eva anser att det arbete hon har är ett kreativt arbete och hon saknar att det
finns så få möjligheter i det att sitta ner och tänka under arbetets gång.
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Analys

Orden fantasi och kreativitet upplevs överlag som lite svårtolkade, vilket jag även fram-
hållit tidigare i redovisningskapitlet, men under intervjuernas gång börjar orden få ett
tydligare innehåll, både för mig som intervjuare och även för informanterna. Åsikten att
kreativitet föds ur fantasi och att fantasi behöver stimuleras ser jag att det finns en enig-
het om. Två av mina informanter berättar exemplet om Einstein och hans tankar om att
skönlitteratur är ett viktigt medel för att bli en kreativ och skapande människa. Fantasin
främjar förmågan att se nya möjligheter och nya vägar och att gå från en tanke eller en
idé till att göra något av den. Anna går längre när hon säger att det inte bara är de skön-
litterära böckerna som främjar fantasin, hon visar också på exemplet med dinosaurie-
böcker som även de stimulerar och skapar bilder hos barnen trots att de räknas till kate-
gorin faktaböcker. Här kan jag se en koppling till Vygotskij och hans teorier om att
kombinera olika intryck man tidigare fått, och genom dem skapa något nytt. Det Vy-
gotskij kallar ”när fantasi blir till verklighet”, alltså att man uppfinner något som inte
redan finns till. Vygotskij skriver att ju mer man ”matar” barnet med olika intryck, ju
större chanser har barnet att få en rik fantasi. Därför är det viktigt att barnet stimuleras
så deras fantasi har större chanser att bli rikare (Vygotskij 1995, s. 20). Här är böcker ett
hjälpmedel, för genom böckerna kan man uppleva och vara med om de mest fantastiska
händelser, i fantasin, och dessa ger erfarenheter som man kan bära med sig (ibid., s. 22).

Beata har en intressant synvinkel på det hela när hon menar att man går in i sig själv och
får lov att pröva olika saker i fantasins värld. I den världen kan man testa olika roller
och pröva sig fram. Hon jämför med de rollspel som finns, men drar också paralleller
till chattning på Internet, där man  kan ta en annan roll eller identitet än sin verkliga.
Beata menar också att dagens bilderböcker ofta är fantasirika och ger barnen inspiration
och en chans att våga pröva något nytt. Vygotskij menar att ju mer intryck barnet får,
desto större förutsättningar har barnet att nå en rikare fantasi och nå sina inbyggda för-
utsättningar (Vygotskij 1995, s. 20; se även 3.3.2.).

Cecilia å sin sida menar att det precis som det är viktigt med stimulans av fantasin så är
det också viktigt att barnen får lov att fundera själv över både det som de sett och hört,
men också att helt enkelt få ha lite tråkigt. Att få ett tomrum. Detta ser jag som en viktig
aspekt i det mediabrus som vi upplever idag, där vi många gånger översköljs med in-
formation och där det finns ett utbud av medier som kanske inte ens existerade i tanke-
världen hos Vygotskij och hans samtida. Samtidigt menar Cecilia, och det överens-
stämmer även med övriga informanter, att böcker är viktiga när det gäller att stimulera
fantasi. Hon framhåller bland annat att man kan ”få förståelse och empati för andra
människor” genom böckerna. Här ser jag att det finns en likhet med det Vygotskij kallar
”lagen om fantasins emotionella realitet” (Vygotskij 1995, s. 24). Alltså att det man
upplever i fantasin, och de känslor som detta skapar i sig är äkta känslor. Det är därför
som man genom böcker faktiskt kan känna otroligt mycket, och få vara med om äventyr
som senare kan både kan leda vidare till egna fantasier och igenkänning när något lik-
nade inträffar i verkliga livet. Vygotskij menar också att sagan kan hjälpa till att tolka
och påverka verkligheten, att förändra den. Anna säger flera gånger att fantasin öppnar
nya vägar och lyfter människan. Kanske är det så att både Vygotskij och Anna själva
har fått hjälp att tolka sin verklighet med hjälp av sagor? Detta är i och för sig ett intres-
sant forskningsområde, men denna uppsats har inte utrymme för mer än denna lilla
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enkla fråga i ämnet.6 Samtidigt anser Vygotskij att sagan och de känslor den ger upphov
till, liksom frågan om det som händer i sagan kan hända i verkligheten är, viktig att för-
klara för barnen. Sagan är en saga, en fantasiprodukt, men genom att den finns frågar
sig barn om detta kan hända i verkligheten. Därför är det också viktigt att barnen får
reda på att det är fantasi och inte verklighet (Vygotskij 1999, s. 176).

Fantasi och kreativitet är viktigt också för informanterna själva i deras arbeten. Dels
behöver de vara kreativa och använda sin fantasi, dels vill de förmedla fantasi vidare,
något som exempelvis Eva och Diana berättar om. En del av Dianas arbetsmetod är t ex
att läsa för barn, barnen blir intresserade av alfabetet och försöker följa med i texten och
lär sig läsa. Här ser jag en parallell till det Vygotskij menar när han beskriver barns
lärande. Han menar att intresset är något som styr barnet (Vygotskij 1995, s. 55f.). Det
är också möjligt att koppla barns intresse för alfabetet med ”den närmaste utvecklings-
zonen”, där Vygotskij menar att barnen kan nå längre med hjälp av vuxna än de kan på
egen hand, och imitationen av handlingar gör att barnen ger sig på utmaningar som kan-
ske ligger lite över deras naturliga nivå (Vygotskij 1999, s.270f.; se även 3.4.1. Barns
lärande).

5.5. Stimulans av fantasi och kreativitet

När vi samtalade om begreppen fantasi och kreativitet bad jag också informanterna mo-
tivera sin åsikt om varför det är viktigt att stimulera fantasi och kreativitet. Hur gör man
det? Ibland kom dessa tankar helt spontant under intervjuns gång, och ibland bad jag
informanterna tänka efter.

När vi pratar om hur man kan få fantasi säger Anna att det är jätteviktigt att vuxna be-
rättar för barn. Hon visar på Astrid Lindgren och hur hennes berättelser vuxit fram ge-
nom de intryck hon fick av sin fars berättelser, naturen och genom de böcker hon läste.
Anna menar att det är viktigt att ge barn tillgång till olika kulturformer och upplevelser,
såsom konst, musik, dans och teater. Hon hävdar att man varje dag skall försöka ge bar-
nen intryck som de kan leva av. Som tidigare nämnts säger Anna också att böcker sti-
mulerar fantasin. Det kan vara både berättelseböcker och faktaböcker som ger barnen
stimulans.

Anna menar att kreativiteten ibland måste få en puff exempelvis genom att man läser en
saga för barn, och sedan ger dem möjligheter att skapa figurerna eller intrycket i någon
slags material, t ex färg, lera eller trä. Då har barnen både fått intrycket och sedan möj-
ligheten att skapa, och då brukar kreativiteten flöda. Anna ser litteraturen som en stor
inspirationskälla för kreativitet och säger att mycket av det som visas på tv och teatern
har hämtats från böckerna. Anna säger också att det är viktigt att komma igång tidigt,
innan man fått mallar, eftersom barnen härmar varann ju äldre de blir för att de vill göra
likadant som alla andra.

Beatas  funderingar i ämnet rör sig om att man genom fantasin kan gå vidare i livet och
skapa sig möjligheter och bli medveten i olika val som man måste göra. Bilderböcker
nuförtiden handlar enligt henne ofta om fantasi och hon ser dem som en hjälp att våga
lite mer. På frågan huruvida man kan stimulera barnens fantasi säger hon: ”Ja, det är jag

                                                
6 För vidare studier i ämnet om sagan och dess betydelse för barnet kan exempelvis Sagans förtrollade
värld av Bruno Bettelheim vara av intresse.
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övertygad att man kan, man måste stimulera, eller ge barnen möjligheter att själva välja.
Alltså tid och plats.”

Hon önskar också, som tidigare nämnts, att man skulle kunna se biblioteket mer som ett
allaktivitetshus så att man skulle kunna samarbeta mer med drama- och bildpedagoger.
Vidare refererar hon till de utredningar som visar på hur mycket barn läser varje dag
och hur mycket de talar med sina föräldrar, och säger att barn både läser mindre och
talar mindre med sina föräldrar än när hon själv var barn. Hon funderar på om det beror
på att det finns ett större mediautbud nu, och att tiden barn totalt lägger på olika medier
kanske är jämförbar med förr.

I samband med att vi pratar om hennes yrkesval så säger hon också något som ligger i
linje med tankarna om fantasi och kreativitet, nämligen att något som hon ser som vik-
tigt är att upplevelsen man ger berikar den som tar emot den.

Cecilia funderar kring fantasi och kreativitet och menar att det är viktigt, men att som
vuxen vara noga med att inte styra för mycket, utan låta barnen få fundera själv. Kreati-
viteten är viktig för det vardagliga livet och inte bara för det konstnärliga. Den stimule-
ras exempelvis genom samtal, kontakt med andra människor och genom böcker. Sam-
tidigt anser Cecilia att impulserna måste få komma från flera håll. Dessutom måste barn
få ha möjlighet att ha tråkigt, att få tid att tänka så att de själva kan tänka ut egna pro-
jekt. Det är en balansgång menar Cecilia, så att man inte ”stimulerar sönder dom små
liven”.

På hennes bibliotek har det även funnits skapande verksamhet för barn till exempel
saga, drama och bild och barnrytmik. Detta tycker Cecilia har varit ett bra sätt att arbeta
från bibliotekets sida. Tyvärr har utrymmet för olika projekt minskat i biblioteket på
grund av snävare ekonomiska ramar, vilket också innebär att personalen inte har möj-
ligheter till att själva vara så kreativa.

När jag samtalar med Diana om hennes tankar och funderingar i hur biblioteket stimu-
lerar fantasi och kreativitet säger hon att biblioteket stimulerar detta genom böckerna
och sagostunderna, och egentligen hela verksamheten. Hon nämner även att man upp-
muntrar förskolorna till att göra olika projekt där man skapar saker och sedan ställa ut
dem på biblioteket. Diana berättar hon om olika utställningar man inbjudit till utifrån
olika teman, till exempel att försöka hitta bokstäver från naturen eller tillverkat av olika
material. Eller olika saker på temat arkitektur. Hon kopplar i vårt samtal in förskol-
lärarna och hur kreativa de är som en väg för barnen att bli kreativa och skapa saker
som lämnas in till biblioteket. Utan fantasi menar hon att barnen inte kommer vidare,
och att det därför är viktigt att ge barnen dessa möjligheter till stimulans. Hon säger
också att en stor del av hennes arbete är att stimulera fantasin.

Eva menar att man främjar fantasi genom ”Att man får mycket böcker läst för sig, sagor
och inte bara bilderböcker utan också med ord, berättande sagor så att man gör bilderna
själv”. Hon tror också att hon omedvetet i sitt arbete försöker stimulera fantasin, fast
hon inte alltid tänker på det, exempelvis genom att åskådliggöra sagorna genom att visa
upp olika saker när man läser dem. Hon säger vidare att barnen gärna leker sagor och
berättelser som de fått lästa för sig, så lekarna utvecklas genom det.
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Analys

Hur stimulerar man fantasi och kreativitet enligt mina informanter? Jag har redan i förra
avsnittet beskrivit en del av det genom redogöra för hur informanterna ser på begreppen.
Här vill jag tränga djupare ner i hur de ser på vuxnas möjligheter att stimulera fantasi
och kreativitet. Ett drag man kan se, och som Anna ger röst åt, är att det är viktigt med
olika slags stimulans, i form av olika slags kulturformer. Det kan vara böcker och be-
rättelser, men också musik, dans, konst och teater. Anna tillhör också de som menar att
man tidigt skall ge barn möjligheter att skapa, till exempel rita en saga. Om man dröjer
tar barnen efter varann och lär sig en slags mall och blir inte så unika och fria i sitt ska-
pande. Vygotskij menar att skapande är någonting som är viktigt för barnet på flera sätt.
Barnet får en möjlighet att bearbeta något som det varit med om. Barnet skapar dess-
utom helt utifrån sina egna behov, eftersom barnet liksom även de vuxna har ett behov
av att vara kreativa. Därför är det viktigt att barnet får tillgång till en miljö som främjar
skapande (Vygotskij 1999, s. 167ff). Även Beata är inne på tankarna om skapande och
kreativitet och skulle vilja se att biblioteken hade en större roll i detta än man har nu,
gärna som allaktivitetshus där man kan samarbeta med drama- och bildpedagoger. Beata
oroar sig också för att barn läser så mycket mindre idag jämför med när hon själv var
barn, och undrar om det beror på att mediautbudet har blivit så mycket större.

En annan fara i att mediautbudet är så stort varnar Cecilia för när hon framhåller att barn
måste få ha tråkigt. Visst är stimulans genom samtal, kontakt med andra människor och
läsning viktig, men det är också viktigt att vi inte ”stimulerar sönder dom små liven”.
Detta är något som hon är ensam om att framhålla i intervjuerna, där de andra mer me-
nar att ju mera stimulans av olika saker barnen får ju bättre är det. Samtidigt arbetar hon
på ett bibliotek där man försökt ha ett stort kulturutbud för barnen, i linje med det Beata
önskade, och hon tycker detta har varit ett bra sätt att arbeta. Ändå har hon denna åsikt,
vilket tyder på att hon funderat en del på detta innan. Stimulans av böcker behövs, men
barnen behöver också lugn och ro, samtal, fysiska aktiviteter och de behöver ha tråkigt.
När Vygotskij skrev sin bok Fantasi och kreativitet  i barndomen menade han att det var
viktigt att stimulera barn, men hans vardag och verklighet i Sovjet på 1920- 30 talet
skiljer sig en hel del från Sverige på 2000- talet. Nu lider många barn inte brist på sti-
mulans på samma sätt som i hans tid, men är de mer kreativa nu? Detta är inget vi kan
mäta, och inte heller avsikten med denna analys, men frågorna dyker upp. Är det så att
vi kanske serverar barnen för mycket färdigt och inte ger dem förutsättningar att fundera
själva?

Annars tycker jag mig se att de flesta av informanterna är av åsikten att det är viktigt
med mycket stimulans, och att det även är bibliotekens allmänna uppgift att medverka
till det genom de program, exempelvis sagostunder som man har, men även genom
böckerna. Diana påpekar att hela bibliotekets verksamhet uppmuntrar till stimulans av
fantasi och kreativitet, både genom sin ordinarie verksamhet, men också genom riktade
projekt till barn där de uppmuntras till att skapa och visa upp sina alster på biblioteket.
Diana menar att mycket av hennes arbete går ut på att stimulera fantasin. Det menar
också Eva som säger att hon både medvetet och omedvetet försöker stimulera barnen.
Hon beskriver också hur barn gärna leker sagor när man läst för dem, att de går vidare
utifrån det som de hört. Detta är något som Vygotskij även diskuterar när han visar på
sambandet mellan barns lek och sagan. Här binder barnet samman olika delar av fantasi
och verklighet (Vygotskij 1999, s. 177f.). Jag tycker alltså mig se en samklang här, att
det Eva säger ligger i linje med Vygotskijs teorier om hur barn leker och dramatiserar
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verkligheten utifrån de intryck de fått exempelvis genom berättelser och sagor. Vygots-
kij menar att sagan behövs som byggmaterial till fantasier, men också att barnet behöver
sagan för dess egen skull. Att sagan just för att det är en saga och inte verklighet kan
hjälpa barnet att förstå och tolka känslor och den verklighet som de befinner sig i. I sa-
gan är det inte ”på riktigt”, men känslorna är ”på riktigt” (Vygotskij 1999,  s. 176f.).
Detta är kanske det Cecilia menar när hon säger att man genom böcker ser sina egna
problem, fast utifrån en påhittad historia, och att man kan få hjälp att förstå sig själv
genom det.

5.6. Små barns behov av böcker

Jag hade en tanke inför uppsatsen, att det är viktigt att små barn tidigt får tillgång till
böcker. Därför ville jag gärna fråga mina informanter vad de ansåg om detta, och när
man skall sätta igång att läsa för små barn.

5.6.1. När skall man börja läsa för barn?

Alla fem informanterna ansåg det viktigt att tidigt börja läsa och berätta för barn. Och
de motiverar detta med att det stimulerar språket. Beata säger tillexempel att hon tycker
att man skall börja läsa för sitt barn tidigt:

Med en gång, med en gång. Alltså, inte när dom ligger i magen kanske, för att läsa
böcker kanske inte är så viktigt. Men alltså det här att känna, att barnet skall känna att det
är någon som är nära. Och att man samtalar med barnet, det är det viktigaste. Sen måste
man få använda böcker. […] Att man kanske sitter flera stycken och att man tillhör
samma berättelse och att man upplever nånting tillsammans. Jag tror det…är viktigt. (…)
För överlevnadens skull alltså.

Diana berättar om att det står i olika skrifter att man kan börja läsa för barnet från sex
månaders ålder, men själv tycker hon att man kan börja läsa för barnet tidigare, bland
annat för att vänja barnet vid språket. Även Eva är inne på samma ålder när hon säger:
”Små, små, små. Fem månader (skratt). […] Det går ju med rim och ramsor och de här
lekarna. […] Det är ju så olika hur barn är.”

Cecilia anger en något högre ålder än övriga, hon brukar säga att man kan börja läsa för
barnen i ettårsåldern. Barnen tittar gärna på bilder då enligt Cecilia, och djurbilder och
djurläten brukar vara populära. Hon brukar inte i exempelvis föräldrakontakter säga att
man skall börja tidigare, men ser heller inget fel i det. Hon menar att det kanske kan
vara bra för den vuxne att träna sig i att läsa högt.

5.6.2. Varför skall man börja läsa tidigt för barn ?

Mina informanter anger olika skäl till att man tidigt skall börja läsa för sina barn. Anna
anger språkutvecklingen som det viktigaste när hon säger att språket grundläggs under
barnets fyra första år och att det därför är viktigt att tidigt få tillgång till språket. Hon
menar att barnen är oerhört mottagliga för språk då, och säger: ”Och därför, det säger
jag också, att det är så oerhört viktigt att ge dom det här då va. Tidigt.” Hon motiverar
också detta genom att berätta att hon i sitt tidigare arbete som skolbibliotekarie sett följ-
derna så tydligt av att alla barn inte tidigt stimulerats.
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Även Diana och Eva anser att det är viktigt med tidig stimulans. Diana menar att barnen
brukar vara nyfikna och vilja titta och lyssna och då är det bra att ta tillvara på det. Det
utvecklar deras språk. ”Många, många barn, många barn som är vana vid att ha någon
som sitter och läser en bok för dom, lär sig att läsa genom att titta på texten. ”De blir
alltså nyfikna på bokstäverna och blir intresserade av alfabetet.” Eva säger att de får ett
bättre ordförråd, så att de bättre kan göra sig förstådda. En annan aspekt framhåller Eva,
när hon säger att det är viktigt att de små barnen tidigt kommer i kontakt med böcker för
att det ofta uppkommer samtal med barnen om det man läser för dem. Eva säger också
att berättelserna ofta leder till lekar.

Kulturarvet är ytterligare en aspekt som Anna tar upp i sammanhanget. Hon exempli-
fierar det med rim och ramsor, vilket ger barnen både rytm och kroppsuppfattning och
språk och glädje. Hon menar att det ger så mycket av värde för barnen.

När Cecilia får frågan om hon kan motivera varför barn tidigt skall få tillgång till böcker
har hon flera skäl. Först och främst så menar hon att böcker skall tillhöra det vardagliga
livet som någonting naturligt, och inte någon spännande händelse. Hon menar också att
det är ett sätt att skapa närhet mellan den vuxne och barnet. I och med att det skall till-
höra vardagen enligt henne säger hon: ”Så böcker skall på något sätt alltid finnas som
en naturlig del och då måste man börja med det tidigt. För att det skall bli det naturliga.”

Analys

Mina informanters är väldigt samstämmiga i sina resonemang och tycker att det är vik-
tigt att börja läsa tidigt för små barn av flera olika skäl. Beata uttrycker sig väldigt stark
när hon menar att det är viktigt för överlevnadens skull. Hon framhåller närheten till den
vuxne, språket och att vara tillsammans. Alla informanterna utom Cecilia tycker att man
skall börja läsa vid några månaders ålder, Cecilia anger ettårsåldern som lämplig tid-
punkt. Jag hade inte väntat mig att de alla skulle vara så lika i sina svar att det är viktigt
att börja läsa tidigt och funderar på om detta är en uppfattning även hos andra än barn-
bibliotekarier.

Varför så tidigt kan man fråga sig? Språkutvecklingen är en stor orsak och exempelvis
Anna menar att språket grundläggs tidigt och det är viktigt att stimulera det. Barnen är
nyfikna och öppna och de får även ett bättre ordförråd. Eva menar att det man läser för
barnen både leder till samtal och lek, vilket i sig måste anses stimulerande. Sedan finns
aspekten på kulturarvet, det är viktigt att barnet lär sig och får ta del av sina traditioner.
Här är rim och ramsor en bra väg som också ger barnet viktig kroppsuppfattning. Det
som Cecilia framhåller då hon säger att böcker måste få tillhöra vardagen och bli en
naturlig del av livet känns också som en åsikt som är värdefull att ta del av. Värdefullt
för många vuxna är kanske känslan av närhet mellan barnet och den vuxne, och detta ser
informanterna som en viktig aspekt av att läsa en bok för ett barn. Vygotskij skriver att
det är viktigare att ”lära barnet att äta än att mata det för dagen”(Vygotskij 1999, s.
123f.). Kanske kan man se ett mönster hos informanterna här, att ju tidigare man lär sig
lyssna på sagor och titta i böcker, ju mer van blir man vid detta, både för att få kunskap
och för att stimulera fantasin. Fantasin som leder till kreativitet (ibid.).
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5.7.  Reflexioner

I analysarbetet av informanternas utsagor har jag sett ett tydligt mönster som visar att
arbetet mycket handlar om att främja läsning och stimulera fantasin hos barn. Detta
framkommer hos alla informanterna. Barnbibliotekarierna arbetar mycket gentemot
förmedlare, främst föräldrar och förskolepersonal. En anledning till detta är barnens
ålder, noll till fem år. När barnbibliotekarien möter barn i denna åldersgrupp är det till-
sammans med föräldrar eller förskolegruppen och dess lärare. Därför möter inte alltid
barnbibliotekarien barnen direkt, utan de möter de ”Viktiga Vuxna” i barnets närhet,
både när de vuxna besöker biblioteket, men också på föräldramöten och föräldragrupper
på BVC, på personalutbildningar och på bokpresentationer. Av det mina informanter
berättade förstod jag att dessa olika yttre uppdrag var mycket omtyckta av föräldrar,
BVC - personal och förskolepersonal. De var viktiga forum för samverkan, som i för-
längningen når barnen. Vygotskijs tankar om den närmaste utvecklingszonen, och tan-
karna om stimulans av fantasi och kreativitet ryms som jag ser det inom detta. Det kan
från barnbibliotekariernas håll oftast inte föras dialog på det sättet som Vygotskij me-
nar, det vill säga i direkt möte med barnet. Däremot kan det i dialogen med de vuxna
som barnet kommer i sällskap med, eller som agerar ombud för barnet, ske ett sampel
som leder till att barnet får stimulans att utvecklas. Vygotskij skriver att genom sam-
verkan med de som finns i barnets närhet, vuxna och även kamrater kan grunden  läggas
för den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij 1999, s. 274). Hos mina informanter ser
jag en önskan om att barnen skall utvecklas till läsande och funderande och skapande
människor. Därför behöver barnet språket, de behöver stimuleras redan från tidig ålder
för att på bästa sätt få möjlighet att lära sig språket. Här ser jag att barnbibliotekariernas
engagemang finns, och genom böckerna kan de nå ut till många barn.

Jag har också funderat på om de barnbibliotekarier som arbetar gentemot äldre barn har
möjlighet att föra en annan slags dialog med barnen och hjälpa dem framåt i deras ut-
veckling på ett annat sätt? Eftersom de i arbetet med små barn ofta arbetar gentemot
förmedlare. Kanske är detta ett ämne för en annan uppsats? För som vi ser i exemplet
som McKechnie berättar om i artikeln ”Vygotsk´s Zone of Proximal Development”
(1997) kan biblioteket vara en miljö där även yngre barn i sampel med en vuxen kan få
hjälp att komma framåt i utvecklandet av kunskap (och nå det man söker). McKechnie
menar också att de vuxnas sätt att strukturera frågandet kan leda till att öka förutsätt-
ningarna för barn att utvecklas som läsare. Här ligger en utmaning för de barnbibliote-
karier jag intervjuat att i mötet med de ”Viktiga Vuxna” agera så att barnen genom dem
får just de böcker och andra media som de önskar. Att även dessa förmedlare i sampel
med barnen ser och hjälper barnen vidare i deras lärande.
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6. Slutdiskussion

Detta kapitel är uppdelat utifrån de två frågeställningarna: 1. Hur arbetar barnbiblioteka-
rierna med små barn och, använder de några speciella metoder i sitt arbete?, 2. Hur ser
barnbibliotekarierna på sina arbetsuppgifter och vad anser de vara viktigt när det gäller
små barn och bibliotek?. Dessa frågeställningar syftar till att ge svar på min problem-
formulering som lyder: Vilka motiv driver barnbibliotekarier i arbetet med små barn,
och kan Lev Vygotskijs teorier kännas igen i deras utsagor? Kapitlet avslutas med en
kort sammanfattning.

6.1. Arbetssätt och metoder

6.1.1 Barnbibliotekariers arbete, speglat i litteraturen

Innan jag tog kontakt med barnbibliotekarier för att göra intervjuer med dem läste jag in
mig på en del material som rör området. Jag funderade på hur nedskärningarna under
1990- talet påverkat barnbibliotekariernas arbete. Hur nedskärningarna påverkade barn-
omsorgen hade jag egen erfarenhet av genom mitt förra arbete som barnskötare. Under
utbildningen i Borås har det framgått att barnbiblioteken haft svårt att nå ut, detta har vi
kunnat läsa om i exempelvis Barnbokens ställning (1996). Dessutom har det kommit
dystra rapporter om hur lite barn läser och läses för. Denna statistik kan man ta del av i
Barnbarometern (2001). Även Torgny Karnstedt beskriver bibliotekens minskade till-
gänglighet, och att det är barn och ungdomar som drabbats av detta (2002, s.13f.). Efter-
som jag med mina erfarenheter från barnomsorgen vet hur svårt det är att kunna ta med
sig barnen till biblioteket har jag funderat kring hur barnen får tillgång till biblioteket
och dess utbud. Ur detta växte  frågan om hur man når ut till små barn, alltså de barn
som ännu inte börjat i förskoleklass, och hur man arbetar med denna åldersgrupp som
barnbibliotekarie.

Inför intervjuerna hade jag därför förhoppningar om att jag skulle få ta del av många
olika slags tankar och metoder när det gällde arbetet med små barn på bibliotek. Tan-
karna som informanterna delgivit mig har i och för sig varit väldigt personliga, men
synsättet och framförallt arbetsuppgifterna och arbetssätten är i mångt och mycket väl-
digt lika. Detta trots att de jag intervjuade arbetade i olika kommuner och hade gått sin
utbildning till bibliotekarier vid olika tidpunkter. Som jag ser det tyder detta på att det
finns en slags ”barnbibliotekariemall”, ett tankesätt och ett arbetssätt som man formas in
i. Detta ligger i linje med det Emma Hjelm och Klara Karlsson redovisar i sin uppsats
Barnbibliotekarier är rätt kaxiga (2000) när de i sin slutsats pekar på att barnbiblioteka-
riernas främsta och viktigaste uppgift är att stimulera läsning och språket, vilket jag kan
se verkar gälla även mina informanter.

Jag lämnade barnomsorgen innan den nya läroplanen Lpfö 98 togs i bruk, och innan jag
påbörjade denna uppsats hade jag inte mycket kunskap om vad den egentligen innebar
för förändring inom förskolevärlden. Denna läroplan är en av de tre läroplaner som till-
sammans bildar en enhet (Läroplan för förskolan 1998, s. 3). Dessa tre läroplaner om-
fattar tillsammans barnens första 19 år (Växa i lärande 1997, s. 63). Eftersom det både
inom litteraturen och även i intervjuerna jag gjort framkommit att språkstimulans är en
av barnbibliotekariernas viktigaste uppgifter har jag mer och mer funderat över hur för-
ändringen inom förskolevärlden påverkat barnbiblioteken och barnbibliotekariernas
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arbetsuppgifter. Det faktum att det fanns en ny läroplan för förskolan och vad denna
innebar nämndes inte av mig under intervjuerna. När jag nu söker tolka mitt material ser
jag det som en brist att jag inte undersökte barnbibliotekariernas uppfattningar om
denna. I denna läroplan läggs det stor vikt vid barnets språkutveckling och hur man
skall stimulera den (Läroplan för förskolan 1998, s. 10). Det sociala samspelet ett vik-
tigt begrepp inom läroplanen. I samspelet med andra lär sig barnet erövra omvärlden,
exempelvis genom tal och språk och i mötet med andra människor (Att erövra om-
världen 1997, s. 9). Som jag förstår det arbetar de barnbibliotekarier som jag intervjuat
mycket utifrån de mer eller mindre givna ramar som kommunen/biblioteket i stort satt
upp. Det jag funderar på är i hur hög grad man samverkar med de olika förmedlarna
som man arbetar gentemot. I och med att barnbibliotekarierna inte i första hand möter
barnen direkt, utom i de fall man har en aktivitet riktad till barn, utan i stället möter
vuxna. Är dessa vuxnas samverkan med biblioteket något som leder till att barnen i sin
tur får möjlighet till ökad språkstimulans och ökat socialt samspel?

Tydligt är att en samverkan mellan olika aktörer, förmedlare, barn och barnbiblioteka-
rier är vad som behövs för att biblioteket skall kunna nå ut och barnbibliotekarien kunna
utföra sitt arbete. Anna Birgitta Eriksson hävdar att man på bibliotekens barn-
avdelningar möter verksamheter som är mycket specifika för just barnavdelningarna.
Vad som är en stor skillnad jämfört med bibliotekens övriga uppgifter är att man vänder
sig till förmedlare i hög grad, både inom och utanför biblioteket (1994a, s. 37- 39).
Förmedlare man samarbetar med när det gäller små barn är i första hand förskole-
personal, men även föräldrar. Mycket av detta traditionella barnbiblioteksarbete har som
jag ser det en grund i de metodböcker som utkommit för barnbiblioteksarbete som
Passa upp, passa, passa vidare? (1982) och Barnspåret (1994), men naturligtvis även i
lokala traditioner på just det bibliotek man arbetar på. Detta är något som jag genom
intervjuerna tyckte mig märka, t ex i de olika metoderna man hade för samverkan med
förskola och BVC, där bibliotek och barnbibliotekarierna hade samarbetat länge med
exempelvis föräldramöten. Huvudsyftet för detta samarbete var att informera om språk-
stimulans och barnböckers viktiga funktioner i det sammanhanget.

6.1.2. Primära arbetsuppgifter

Jag har under rubriken 5.2. Arbetssätt  redovisat de praktiska arbetsuppgifter mina in-
formanter har. Till dessa hör kontakt med BVC, föräldrar, förskolesamarbete och övrigt
arbete som främst når barnen genom förmedlare. Dessutom att administrera och genom-
föra sagostunder och barnteater, och arbete direkt riktat till barn i exempelvis barn-
informationsdisk och besök av barngrupper. Även om arbetsuppgifterna utåt sett är lika
så finns det givetvis skillnader också. Ett exempel på detta är samarbetet med för-
skolorna. På det bibliotek där Beata arbetar är detta väl utbyggt genom olika projekt och
Beatas roll i detta samarbete är lite att vara en spindel i nätet. Dessa projekt är främst
bokinriktade, de förmedlar eller berättar om barnlitteraturen för personal och föräldrar,
alltså till förmedlare och inte till barnen direkt. Även på de övrigas bibliotek är insatser
riktade mot förskolan i första hand inriktade på bokförmedling och boktips. Anne
Holmfors konstaterar i sin magisteruppsats att de barnbibliotekarier som hon undersökte
ofta prioriterar grundskolan före förskolan och arbete riktat till små barn. Hon menar att
detta är något som dels beror på den enskilda barnbibliotekariens intressen, dels på att
lärarna i grundskolan aktivt söker mer samarbete (2000, s. 49f.). Jag kan inte av de in-
tervjuer jag gjort dra samma slutsats, då jag i mina intervjuer inte ställt dessa olika verk-
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samheter mot varann, utan tvärtom är det tydligt att man ser arbetet med de små barnen
som viktigt bland de jag intervjuat.

Angelica Gunnarssons uppsats ”De är ett väldigt nyfiket släkte, barnbibliotekarierna”
(2001) berör de arbetsuppgifter barnbibliotekarierna har. Gunnarsson anser att den vik-
tigaste uppgiften för barnbibliotekarien är att sprida läsglädje, och att denna och andra
arbetsuppgifter i stort sett inte har förändrats under 1990- talet. Detta ser jag även hos
mina informanter. Uppgifterna att sprida läsglädje och att allmänt verka för barns ut-
veckling av språket är högprioriterat hos de barnbibliotekarier jag intervjuat.

Barnbibliotekarierna som jag intervjuade hade många olika uppgifter i sin tjänst som
barnbibliotekarier, och efteråt funderade jag över hur de egentligen hann med att för-
bereda sig inför alla sina uppdrag, alla arbetade inte heltid som barnbibliotekarier. För
att vara en bra barnbibliotekarie behöver man mycket tid till förberedelser och inläs-
ning, enligt Detlef Barkanowitz och Maria Törnfeldt (1999). Vad som framkom under
mina intervjuer var att mycket av arbetet bara ”rullade på”. Var fanns tiden till reflex-
ion. Jag frågar mig om mina informanter och deras kollegor hinner med att sitta ner och
fundera? Eva ger uttryck för att det finns få möjligheter att hinna sitta ner och fundera
under arbetets gång. Det finns också en kluvenhet i arbetet som barnbibliotekarie, det
förväntas att man skall hinna med så mycket. Detta ger exempelvis Agneta Krohn
Strömshed och Ingela Nilsson uttryck för i sin magisteruppsats där de visar att barn-
bibliotekarierna i deras undersökning inte upplevde att de hann med både uppsökande
arbete och det inre arbete de också behövde göra (2002, s. 66). Detlef Barkanowitz skri-
ver i artikeln ”Barnbibliotekarie. nu” (2001) att det inte finns mycket tid för eftertanke,
utvärderingar och visioner. Och han uttrycker att dessa faktorer är viktiga i en barnbib-
liotekaries arbete, liksom att ha ett barnperspektiv på det man gör som barnbibliotekarie.
Har mina informanter ett barnperspektiv på sitt arbete? I deras utsagor finns det mycket
som tyder på att de har barnens bästa som riktmärke, till exempel i engagemanget att
barnen skall få språket och med hjälp av det växa som människa. Även i tankarna om att
barnen skall få möta det goda biblioteket, alltså bli vänligt bemötta trots att eller just för
att man är barn. Fast jag kan som utomstående förstå att det är svårt att alltid sätta bar-
nen i första rum, eftersom de inte alltid är där och visar vad de vill ha. Då kan jag tänka
mig att andra grupper lättare får föra fram sina åsikter och synpunkter på bibliotekens
verksamheter. För att kunna möta barnen på bästa möjliga sätt tror jag också att det be-
hövs pedagogiska kunskaper och jag är ense med Angelica Gunnarsson som framhåller
att det är viktigt med pedagogiska kunskaper (2001, s. 72). Flera av mina informanter
hade inte pedagogik i sin utbildning, men har förvärvat kunskaper i pedagogik senare.
Diana har förvärvat pedagogiska kunskaper genom att arbeta som lärare och Beata som
har studerat det sedan hon började arbeta som bibliotekarie.

6.1.3. Samarbete

Bergstrand och Gustafsson funderar i sin uppsats över vem biblioteken samarbetar med,
de ser att det främst är förskolorna som man arbetar gentemot (2001, s. 66). Detta fram-
kom även under mina intervjuer då även mina informanter beskrev förskolan och dess
personal som viktiga samarbetspartners, men jag ser också kontakterna de har med BVC
som väldigt viktiga i sammanhanget. Här når de ut till en majoritet av föräldrarna i
upptagningsområdet, och det är vanligt att de får deltaga i föräldragrupperna där. Detta
skiljer sig åt mellan de olika kommunerna, och tidsbrist är skälet Diana anför till att hon
inte hinner med detta i sitt upptagningsområde. Även barnbibliotekarierna i Anne
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Holmfors undersökning, som redovisas i hennes uppsats ABC på BVC, hur fungerar
de´?, anger tidsbrist som skäl till att de inte deltog i BVC: s föräldragrupper (2000, s.
49). Holmfors hänvisar till Gordon Wells studie och drar dels slutsatsen att det är viktigt
att stimulera språket tidigt, dels att samarbetet mellan skola, BVC och barnomsorg
borde kunna fungera bättre (ibid., s. 50). Jag ser i mitt empiriska material vissa likheter,
men samtidigt anser jag inte att bilden mina informanter gav mig är fullt så negativ som
Holmfors studie visar då mina informanter berättade om många olika slags verksamhet
gentemot förskolor och BVC. Dessutom vill jag framhålla att det finns samarbete med
till exempel en talpedagog på det bibliotek Cecilia arbetar,  och dessutom finns det även
samarbete med kulturskolan i kommunen.

Precis som samarbete är viktigt är även tillgänglighet en viktig aspekt när det gäller hur
de små barnen får kontakt med böcker och bibliotek. Här är det återigen de ”Viktiga
Vuxna” och hur de agerar som avgör vilka möjligheter de små barnen har att få kontakt
med biblioteket och  dess böcker. Monica Pettersson har studerat ett projekt med bok-
påsar på olika förskolor och vad det betyder för barns tillfång till böcker. Hon ser att
föräldrarna läser mer för sina barn om de får denna möjlighet, men ser också att biblio-
teksbesöken inte ökade vare sig av föräldrar, dagbarnvårdare eller förskolepersonal
(2002, s. 62ff.). Liknade bokpåsprojekt finns det på Evas bibliotek. Det som faktiskt är
viktigt i sammanhanget är hur mycket biblioteken är lyhörda för samhällets förändrade
behov och kan arbeta utifrån det. Är man låsta i mönster eller ser man hela tiden nya
möjligheter? Diana berättar om ett försök man gjort på hennes bibliotek att nå ut till
barn med invandrarbakgrund. Försöket föll inte så väl ut, enligt Diana, bland annat för
att kulturella skillnader när det gällde att passa tider var stora. Det finns bibliotek som
lyckas bra med att nå ut till olika invandrargrupper, och där man dessutom använder
kulturen för att främja språket. Ett exempel är kommundelen Brämhult i Borås. Något
som gjort att man lyckas bra där är att man respekterar barnets ursprung (Stenström
2002, s. 16). En annan viktig orsak till att man lyckats så bra är att man anställt biblio-
tekarier med invandrarbakgrund (ibid., s. 38). Kanske hade detta kunnat vara en lösning
även på Dianas bibliotek, men för att nå ut på detta sätt krävs det mycket genom-
arbetade tankar och strategier och tillgång till resurser som man kanske inte alltid har.

6.2. Vad är viktigt i informanternas arbetsuppgifter med små barn?

6.2.1. Stimulans av språket

I analysen framkommer att språkstimulering är ett oerhört viktigt inslag i en barnbibli-
otekaries arbete. Detta verkar vara något man hela tiden bär med sig och som också
legitimerar det man arbetar med. De barnbibliotekarier som jag har intervjuat ser alla
som en viktig arbetsuppgift att stimulera språket hos barn på olika sätt. Men vilka tankar
och idéer grundar man sig på när det gäller språket och dess stimulans? En bok som
kom redan 1981, Barnböcker och läslust av Kerstin Rimsten - Nilsson, spaltar upp
några olika aspekter som jag tycker mig känna igen i samtalet med informanterna. Ett
exempel är att barnböcker förmedlar kulturarvet och speglar vår kultur (s. 46f.). Anna
framhåller just kulturarvet och traditioner som viktiga. För henne har rim och ramsor
även de traditionella värdena förutom de rent språkliga och rytmmässiga. Även Susanna
Ekström visar på rim och ramsors betydelse för barnet. Dessa är viktiga ur flera aspekter
och anledningen att vi som vuxna ofta kommer ihåg dessa barndomens rim och ramsor
är att de har betytt så mycket för oss när vi var barn (2001, s. 32).
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Anna är inspirerad av tankarna bakom projektet ”Engångschansen”, och menar att det är
viktigt att barnet tidigt får tillgång till språket för att senare kan det vara för sent. Hon
menar att det därför är viktigt att tidigt nå de små barnen för att deras språkinlärning
skall komma i gång så bra som möjligt. ”Engångschansen ” är vad jag förstår lite kon-
troversiell, då det så starkt poängteras att det är viktigt att börja läsa i tid. Samtidigt mo-
tiverar Anna starkt varför hon menar att det är viktigt att komma igång tidigt med språk-
stimulans för barn, då hon tidigare arbetat som skolbibliotekarie och sett vilka följder
det kan bli för barn som inte fått tillräcklig språkstimulans.

Jag frågade mina informanter om när man skall börja läsa och varför man skall börja
läsa för små barn. Förutom Annas argument finns även argumentet att utnyttja barnens
nyfikenhet, att det är bra att ta tillvara den. Även möjligheterna att samtala med barnen
utifrån berättelsen är en viktig aspekt. Redan små barn tar starka intryck av det som
berättas och läses för dem, både i skapande aktiviteter som lek och tecknande. Vygotskij
visar tydligt på sambandet mellan saga och lek och ser att genom detta binder barnet
ihop verklighet och fantasi (Vygotskij 1999, s. 177f.). När det gäller tecknande skriver
Vygotskij att teckningarna kanske inte har något bestående värde, men själva skapandet
av dem är viktiga för barnen, och det är barnens behov av att vara kreativa som tar sig
detta uttryck (Vygotskij 1999, s. 169). Susanna Ekström ger exemplet med Barbro
Lindgrens böcker om Max, där igenkännandets glädje i vardagliga händelser beskrivs
med ett enkelt barnspråk som stimulerar barns språkutveckling (2001, s. 33ff.). Dessa
enkla småbarnsböcker kan utifrån det här perspektivet ge barn stimulans att både tala
och att även få impulser till lekar, som jag ser det.

 En annan aspekt av varför man tidigt skall börja läsa ger Beata uttryck för. Beata ut-
märker sig bland informanterna genom sina starka uttryck och sitt starka engagemang
för barnen och dess rättigheter. Hon säger bland annat att små barn tidigt behöver bli
lästa för, både för den språkliga sidan, men också för att barnet behöver få tillhöra ett
sammanhang. Hon uttrycker det med att man ”tillhör samma berättelse och att man
upplever någonting tillsammans” detta är viktigt ”för överlevnadens skull”.

Om man jämför detta med den studie som Gordon Wells genomförde finns det en sam-
stämmighet i att små barn tidigt behöver tillgång till att få böcker lästa för sig. Detta
skapar en förståelse hos barnet hur en det skrivna språket låter, och leder till att barnet
när det når skolan har större möjligheter när det gäller att lära sig läsa och skriva ([1986]
1987, s. 150f.). Förutom att barnet lär sig känna igen rytmer och meningsbyggnad, får
det också intryck och bilder som dels leder till ett rikare ordförråd, dels att förstå sig
själv bättre (ibid., s. 151f.). Cecilia framhåller språkets betydelse för självkännedom och
förmågan att göra sin röst hörd som en viktigt aspekt av tankarna bakom att stimulera
språket. Dessa intryck är något som även Vygotskij menar att barnet behöver för att
kunna formas till en kreativ människa. Jag ser en likhet i den studie Wells presenterar
och de tankar som Vygotskij förmedlar. Annas tankar om språkutveckling, där exem-
pelvis intryck och fantasi är viktiga begrepp, kan rymmas inom denna forskning. Wells
tankar bygger på att barnet måste kunna förstå den värld där det befinner sig, en me-
ningsfull värld  och han menar att orden är viktiga för att kunna förstå och uttrycka sig i
denna värld (ibid., s. 156).

Samspelet mellan den vuxne och barnet är även för Wells avgörande i barnets språk-
utveckling. Att barnet får lyssna på en saga den vuxne berättar som gör att barnet kan
skapa egna bilder inom sig (ibid., s. 194). Dessa bilder vilka ger barnet underlag som de
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sedan kan använda. Fantasi som byggsten för att skapa ytterligare fantasier, något som
även Vygotskij menar är viktigt (Vygotskij 1995, s. 20- 22). Det som man får genom
läsupplevelsen är de bilder som Beata berättar om när hon säger att hon ”ser att det
verkligen lyser ur ett barns ögon, att dom har fått höra en berättelse som gett dom så
mycket”. Berättelsen berikar barnets verklighet och ger det stoff för framtiden. Hit vill
jag också anknyta tankarna om att trots att barn vet att det som de får höra i berättelsen
är en påhittad saga, kan de i alla fall njuta av den (Vygotskij 1999, s. 176). Jag ser det
som att barn precis som vuxna behöver avkoppling och verklighetsflykt utan någon
större mening än att roa för stunden, att det sedan i förlängningen ger barnet bilder och
känslor som barnet kan använda i olika former av skapande är en ytterligare vinst.

Språket är alltså något som anses vara bland det betydelsefullaste i en barnbibliotekaries
arbete att främja. Dels att komma igång tidigt med stimulans för att barnet på bästa sätt
tidigt skall tillägna sig språket, dels för att språket i sig ger barnet möjlighet att växa
som människor och kunna uttrycka sina tankar och känslor. I samtalet med Beata myn-
nar detta ut i en diskussion om barnets rätt att få möta det goda biblioteket. Att barnet
och dess behov skall tas på allvar när barnet besöker biblioteket. Här borde som jag ser
det bibliotekspersonalen vara lyhörd, och genom samspel med barnen hjälpa dem med
deras önskemål.

6.2.2. Fantasi och kreativitet

Inför intervjuerna valde jag att fokusera begreppen fantasi och kreativitet och ville av
mina informanter få funderingar kring dessa ord och vad de betydde för dem i arbetet
som barnbibliotekarier. Och tydligt är att orden upplevs som svårtolkade. Dessutom ser
man orden som ett gemensamt begrepp, alltså att fantasi behövs för att få kreativitet.
Vygotskij beskriver detta som en cirkel, intryck från verkligheten bearbetas av männi-
skans tanke, förändras med hjälp av fantasin och kan på så sätt leda till kreativitet
(1995, s. 25f.). Mina informanter uttrycker sig inte som Vygotskij, men i tankarna om
att barnen behöver stimuleras, få tillgång till berättelser och sagor, för att med hjälp av
dessa tolka och förändra sin verklighet finns det mycket som kan kopplas till Vygotskijs
teorier. Här kommer man väldigt ofta in på språket, att barn behöver ett rikt språk för att
kunna sätta ord på känslor, företeelser och kunna växa som människor.  Detta har jag
beskrivit ovan under rubriken språkstimulans. Dessutom ger böckerna barnen möjlig-
heter att lära sig saker och få känna empati.

Förutom att hänvisa till de rent språkmässiga fördelarna som jag nämnt tidigare märker
jag att informanterna även visar på inspirationen för barnen att skapa, bli kreativa på ett
mera handfast sätt. Kreativiteten tar sig uttryck i teckningar, lekar, och skapande i olika
material. Detta ser man som positivt och utvecklande för barnen, och det är viktigt att
starta tidigt innan barnen fått färdiga mallar och blivit låsta i mönster. Vygotskij menar
att skapande är oerhört värdefullt för barn och deras behov av att vara kreativa,  även
om det estetiska intrycket för en vuxen är av ringa värde (1999, s. 167ff.).

Sagor och berättelser stimulerar barns fantasi, detta finns det en stor samstämmighet om
i det informanternas utsagor. Dessutom berättar två av dem för mig om Einstein och
hans uppmaning om att läsa skönlitteratur för att bli kreativ. Skönlitteraturen ger bygg-
stenar till fantasi som leder till skapande aktivitet, vilket jag tolkar i enighet med Vy-
gotskijs tankar om fantasi och kreativitet. Förutom att ge barnen inspiration genom be-
rättelser och sagor, visar flera av informanterna på att barn behöver olika slags kultu-
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rella intryck för att växa och utvecklas. Det kan exempelvis vara konst, dans, teater. I
intervjuerna kommer det också fram tankar på att biblioteken skulle kunna vara mera av
en slags allaktivitetshus, där barnen skulle kunna möta även drama- och bildpedagoger.
Ur Vygotskijs perspektiv skulle detta vara utmärkt då han även framhåller dramat och
leken som viktiga för barn där de binder samman fantasi och verklighet (1999, s. 177f.).

Samtidigt märker jag hos Cecilia en rädsla för att barnen får för mycket intryck och sti-
mulans. Hon säger att det även är viktigt med vardag och att få lov att ha tråkigt,  för att
även detta stimulerar barnen att tänka ut aktiviteter. Jag vet inte om Vygotskij kunde
föreställa sig hur världen skulle se ut idag. All den stimulans och de impulser från sam-
hället som hela tiden pockar på uppmärksamhet. Vad jag tror att Cecilia uttrycker far-
hågor för är den passiviserande konsumtionen av exempelvis TV och film. Denna upp-
sats omfång rymmer inte möjligheter att ta med forskning kring detta, men visst finns
det en fara. Jag tycker Cecilia har en poäng med detta att barn måste få ha tråkigt, efter-
som det ger dem möjlighet att låta fantasin verka, vilket kan leda till kreativitet. För
kreativitet är viktig för det vardagliga livet, precis som stimulans av fantasi är det, för
att ge barnen intryck de kan leva av som Anna uttrycker det.

I Passa upp, passa, passa vidare? (1982) diskuteras samspelets betydelse för språkut-
vecklingen (1982, s. 26f.). Här beskrivs att litteraturen stimulerar fantasin och att den
behövs för barnets syn på tillvaron, att fantasin i sin tur leder till nya upplevelser och en
meningsfull helhet (ibid., s. 30). Här kan jag känna igen flera av mina informanters syn
på varför fantasi är viktigt. Förmodligen har de läst denna bok under sitt arbetet eller sin
studietid. Dessa tankar ligger även nära Vygotskijs tankar om intryck (element) som blir
till en helhet (Vygotskij 1995, s. 17). Om de mött Vygotskijs teorier under sin utbild-
ning låter jag vara osagt, men tar det inte för troligt. Däremot kan de under senare år
tagit del av Vygotskijs tankar, kanske för att hans teorier har  varit aktuella i arbetet med
de nya läroplanerna.

6.2.3. Socialt samspel

Samspel, socialt samspel, interaktion- alla är de begrepp som visar att människor och
dess möten och samtal med varandra är viktiga. Detta är något som Vygotskij betonar,
att aktivitet gentemot andra människor är viktiga (Bunkholdt 1998, s. 110). Det behövs
också ett samspel och en öppen relation mellan barnen och biblioteket. Jag har i min
uppsats utgått från barn noll till fem år, och i denna åldersgrupp har barnen inte stora
möjligheter att själva påverka något. Därför är det av yttersta vikt att man tar dessa barn
och de ”Viktiga Vuxna” som finns i deras närhet på allvar. Att samspelet med barnen
ofta måste gå genom ombud gör att man från bibliotekets sida ännu mer måste fundera
över hur man skall nå barnen. Jag ser hos mina informanter viljan att försöka göra detta
på bästa sätt, med de resurser man har. Anna Eriksson har i sin magisteruppsats studerat
referenssamtalet med barn på bibliotek. Hon såg bland de fem barnbibliotekarier som
hon intervjuade både exempel på socialt samspel med barnen där dialogen var viktig,
och ett mer målinriktat dominant arbete där barnbibliotekarien mer strävade efter att ge
barnet rätt slutprodukt, exempelvis en bok (2002, s. 60). Jag kan inte uttala mig om hur
mina informanter samspelar med barnen de möter, dels för att jag inte gjort observa-
tioner, dels för att detta inte var mitt primära mål med uppsatsen. Men jag tolkar det
ändå så att det bland de barnbibliotekarier jag intervjuade fanns en vilja att möta barnet
på bästa sätt, och att man själv genom mötet berikades i sin roll som barnbibliotekarie
och som människa, att själva mötet med barnen är viktiga för dem.
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Precis som att de ”Viktiga Vuxna” behövs som förmedlare för att nå ut till barnen, så
behöver barnbibliotekarierna barnen. De behöver möten med barnen, för barnen ger
dem impulser i arbetet som de berikas av. Detta uttrycks tydligt av exempelvis Beata,
som också uttrycker att barn blir ifrågasatta på vissa bibliotek, till exempel att de inte
tillåts att chatta. Det är viktigt att barnen får möjlighet att påverka och få ha åsikter om
biblioteket, vilket även Krohn Strömshed och Nilsson hävdar i sin magisteruppsats
(2002, s. 66f.).

6.3. Avslutning

Att använda en teori som skrevs av en man som dog för närmare 70 år sedan och som
dessutom varit gömd eller glömd under många år fram till 1960-talet, kan kännas lite
våghalsigt. Han levde i det forna Sovjet, i en marxistiskt präglad verklighet där idealen i
samhället stod långt ifrån dagens. Vi lever i en tid av dataspel, video, TV- spel, TV,
Internet, och möjligheter att resa jorden runt. En tid där behoven och strävan efter den
ultimata upplevelsen hela tiden genom reklamen lockar oss och där de politiska syste-
men och förutsättningarna för människorna radikalt förändrats. Har Vygotskij verkligen
något att säga oss människor idag? Har hans teorier någon relevans i dagens vardags-
arbete för några få utvalda barnbibliotekarier? Jag tror det, de sociokulturella teorierna
har haft stort genomslag i aktuell forskning och de finns även med i tankarna bakom
nuvarande läroplaner.

Som analysredskap för en uppsats av det här slaget har det varit både spännande och
svårt att använda Vygotskijs teorier. Jag har i teorikapitlet redogjort för några av Vy-
gotskijs tankar, det gäller fantasi och kreativitet, den närmaste utvecklingszonen och
språkinlärning. Inom dessa områden finns det en gemensam nämnare, nämligen det so-
ciala samspelet. Mycket förenklat behövs det interaktion mellan människor inom alla
dessa områden, för att de bästa förutsättningar skall nås. Vygotskijs tankar om den när-
maste utvecklingszonen, och idén att vad ett barn eller en elev idag behöver en lärares
eller en kamrats hjälp med, skall barnet/eleven i morgon kunna klara själv. Hela idén
bygger på att barnet med hjälp av andra skall kunna nå längre i utvecklingen genom att
det får hjälp att utveckla tanken, att själv söka svaret (Madsén 1999, s. 46- 51). Säljö
utvecklar detta resonemang och skriver att Vygotskij menar att varje människa ständigt
befinner sig i utveckling, och att vi i de situationer vi möter med hjälp av en medmän-
niska kan lära oss något. Detta eftersom vi som människor inte är bärare av kunskap,
utan snarare någon som med hjälp av det man redan vet går vidare i ett lärande (Säljö
2000, s. 119f.). I mina intervjuer ser jag tydligt uppfattningen att barnens språkutveck-
ling främjas av ett samspel mellan barn och vuxna. Här ser jag i första hand barnbiblio-
tekarierna som de som ger förmedlarna möjligheter att agera utifrån dessa teorier. Barn-
bibliotekarierna kan genom sitt arbete kan stödja och uppmuntra föräldrar, förskollärare
och BVC - personal att jobba aktivt med barnens språk. De kan få hjälp att finna bra
litteratur för detta ändamål på biblioteket. Gordon Wells ser i sin studie att de barn som
fick möjlighet att tala ensamma med vuxna utvecklade sitt språk, alltså i interaktiviteten
med vuxna (Wells [1986] 1987,  s. 44f.). Även Susanna Ekström hävdar samspelets
betydelse för de små barnens möjligheter att möta berättelser, både för att det ger barnet
möjlighet till egna uttryck, men också för att barnet genom en vuxen får möjlighet till
en positiv känsla för böcker (2001, s. 36). Tankarna om den närmaste utvecklingszonen
berör därmed också i hög grad språkutvecklingen, där den vuxne kan sägas vara en
mentor för barnet som hjälper barnet att utvecklas (Bunkholdt 1998, s. 110).
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 I avsnittet 5.7. Reflexioner, som avslutar kapitlet Resultat och analys, diskuterar jag
den närmaste utvecklingszonen i ljuset av den empiriska undersökningen. Slutsatsen jag
drar där är att eftersom jag i intervjuerna fokuserat på hur man arbetar gentemot barn i
åldrarna noll till fem år, finns det inte mycket i mitt intervjumaterial som jag direkt kan
se ligga i linje med tankarna om den närmaste utvecklingszonen. Inte i barnbibliotekari-
ernas påtagliga arbetsuppgifter. Däremot kan jag se en likhet med de åsikter de uttrycker
om hur man stimulerar barns språk och intresse för alfabetet. Till exempel att få sitta
nära en vuxen och följa med i bokstäverna i boken, och på så sätt stimuleras i att för-
söka förstå dem, är något som Diana berättar om.

När jag sommaren 2001 intervjuade de fem barnbibliotekarier som gett mig det empi-
riska materialet till denna uppsats hade jag främst Vygotskijs tankar om fantasi och kre-
ativitet med mig inför intervjuerna. Som jag försökt redogöra för tycker jag mig se en
hel del likheter med Vygotskij resonemang om varför barn behöver tillgång till fantasi
och kreativitet hos mina informanter. Det finns mycket starka åsikter varför barn behö-
ver få tillgång till sagor och berättelser, både för att växa som människor och som in-
gång till språket. Jag ser att det finns det mycket av Vygotskijs tankar som skulle kunna
appliceras inom barnbiblioteksvärlden. För de äldre barnen mer i samspel med barnen
själva, och för den åldersgrupp jag primärt studerat i samspel med förmedlarna. I och
med att det finns så många givna arbetsuppgifter för barnbibliotekarierna ser jag att Vy-
gotskij tankar kan legitimera det man arbetar med dels på ett tankemässigt plan, och
även i den dagliga verksamheten där barnbibliotekarien möter både barn, föräldrar och
vuxna förmedlare.
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7. Sammanfattning

Min bakgrund till uppsatsen bottnar i att jag tidigare arbetade inom barnomsorgen som
barnskötare. Därför önskade jag kunskaper i hur man kan arbeta med små barn på bibli-
otek. Arbetssätt, metoder och varför det är viktigt att tidigt nå barnen med böcker är
viktiga frågor för mig att söka kunskap om. Eftersom det under 1990-talet skett föränd-
ringar i både barngruppers storlek, och nya läroplaner för förskola och skola har jag
funderat på vad det betyder för barnbibliotekarien i det vardagliga arbetet.

Mitt syfte med uppsatsen var att utifrån fem barnbibliotekariers utsagor få en bild av hur
de ser på sitt arbete, och vad de anser vara viktigt i arbetet med små barn inom bibliote-
kets sfär. Jag ville i min uppsats söka svar på hur barnbibliotekarier arbetar för att nå
små barn, och vad det är som driver dem i deras arbete. Syftet var också att applicera
Lev Vygotskijs teoretiska begrepp på det empiriska materialet och med hjälp av dessa
söka analysera intervjuerna.

Min problemformulering löd: Vilka motiv driver barnbibliotekarierna i arbetet med små
barn, och kan Lev Vygotskijs teorier kännas igen i deras utsagor? Som grund för denna
problemformulering har jag följande två frågeställningar:

1. Hur arbetar barnbibliotekarierna med små barn, och använder de några speciella
metoder i sitt arbete?

2. Hur ser barnbibliotekarierna på sina arbetsuppgifter och vad anser de vara viktigt
när det gäller små barn och bibliotek?

Som utgångspunkt för uppsatsen har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod.
Fem djupintervjuer genomfördes med barnbibliotekarier, och dessa bildar grunden för
min empiri. Avsikten har varit att genom deras utsagor belysa mina frågeställningar.

I uppsatsens tredje kapitel presenteras de av Lev Vygotskijs teorier som jag valt att an-
vända för att belysa och analysera mina informanters utsagor. Dessa teorier är:
• Fantasi och kreativitet
• Den närmaste utvecklingszonen
• Teorierna om barns språkutveckling

För att sätta Vygotskijs teorier i ett sammanhang har jag också valt att använda några
aktuella källor som visar hur Vygotskij tolkas och används idag. Här kan nämnas utdrag
ur förskolans läroplan. Kapitlet innehåller också en kort biografisk introduktion till Vy-
gotskij.

Uppsatsens fjärde kapitel är en litteraturgenomgång där forskning och annan litteratur
som ligger nära mitt ämne presenteras. Första delen belyser barnbibliotekariens faktiska
arbetsuppgifter utifrån några artiklar. I andra delen redovisas några olika magisterupp-
satser från BHS som berör mitt ämne. I den tredje delen presenteras litteratur som berör
barnböcker, läsning och lässtimulans, denna är till övervägande del baserad på Gordon
Wells studie om barns inlärning av språk. Sista delen av fjärde kapitlet refererar till läs-
främjande projekt.
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Resultatet av intervjuerna och en analys av dem utifrån Vygotskijs teorier presenteras i
kapitel fem. Kapitlet har strukturerats utifrån de olika områden som intervjuerna utgick
ifrån. Dessa var barnbibliotekariens bakgrund, arbetssätt, motiv och drivkrafter, fantasi
och kreativitet och hur man stimulerar detta, samt slutligen frågan om varför det är vik-
tigt att börja läsa tidigt för små barn. Dessa avsnitt har sedan sammanfattats. I de fall det
varit möjligt har de sedan analyserats utifrån de av Vygotskijs teorier som tidigare redo-
gjorts för. Informanterna betonar starkt språket och dess stimulans, vilket kan främjas
exempelvis genom att ge barnen möjligheter att få del av barnböcker. Vidare betonas att
det är viktigt att främja fantasi och kreativitet, för att ge barnen möjligheter att utvecklas
som skapande, aktiva människor. Även i detta kan barnböcker vara en hjälp. För att de
små barnen skall få tillgång till böcker krävs det i många fall en förmedlare. Barnbibli-
otekarierna arbetar mycket gentemot förmedlare, främst föräldrar, förskolepersonal och
BVC - personal, vilket kräver att de är duktiga på att dela med sig av den kunskap de
har. Barnbibliotekarierna uttrycker också att de själva behöver fantasi och kreativitet i
sitt arbete. Något som framhålls är att möten med barnen är viktiga för barnbiblioteka-
rierna själva. De arbetsuppgifter informanterna har är mycket likartade, vilket kan tyda
på att det finns många givna uppgifter för en barnbibliotekarie som arbetar med små
barn.

I kapitel sex har jag försökt binda samman trådarna från empiri, teori och litteraturstu-
dier. Detta kapitel är strukturerat utifrån uppsatsens två frågeställningar, som i sin tur
försöker besvara uppsatsen syfte. De viktigaste arbetsuppgifterna för barnbibliotekarier
som arbetar med små barn är att stimulera språket, vilket kan sägas legitimera hela deras
arbete. Barn behöver ett bra språk för att växa och utvecklas som människor och för att
kunna uttrycka tankar och känslor. För att nå detta mål är det viktigt att barnen tidigt får
tillgång till böcker och att någon läser för dem. En annan aspekt av att barn får tillgång
till böcker är att fantasin stimuleras vilket leder till skapande i form av exempelvis lekar
och teckningar. Detta är viktiga tankar i Vygotskijs teorier där han beskriver att barnen
behöver olika slags intryck för att stimulera fantasin. Enligt Vygotskij är själva skapan-
det värdefullt, och behöver uppmuntras. Förutom dessa synpunkter på varför barn behö-
ver böcker framhålls att det är viktigt att barnen får tillhöra ett sammanhang, och möta
nya världar, vilket böckernas berättelser ger möjligheter till enligt barnbibliotekarierna.

Barnbibliotekarier som arbetar gentemot små barn når ofta ut till barnen via förmedlare,
vilket både empirin och litteraturen visar på. I intervjuerna framkommer många exempel
på samarbete med förskolor. I förskolorna arbetar man numera efter en ny läroplan där
det sociala samspelet poängteras. Jag ser det som att barnbibliotekarier för barn i denna
åldersgrupp, måste ha klara mål för sitt arbete så att man genom förmedlare kan nå bar-
nen på bästa sätt. Det krävs ett samspel mellan vuxna vilket kan leda till att barnen får
en chans att utvecklas utifrån sina egna behov, i linje med det Vygotskij kallar den när-
maste utvecklingszonen. Barnbibliotekarierna har sett ur detta perspektiv goda möjlig-
heter att göra detta genom att stödja föräldrar, förskolepersonal och BVC - personal.

Min slutsats är att barnbibliotekarierna kan använda en stor del av Vygotskijs teorier för
att legitimera det man arbetar med, både på ett tankemässigt plan och även i den dagliga
verksamheten och i samspelet med de barn, föräldrar och förmedlare man möter.
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Intervjuunderlag augusti –01

Barnbibliotekarien

• År i yrket
• Vad man studerat och eventuellt arbetat med tidigare
• Varför blev du barnbibliotekarie?

Arbetssätt

• Hur ser ditt arbete ut gentemot förskolebarn, 0-5 år?
• Vad driver dig i ditt arbete?
• Motiv för att arbeta gentemot/ med små barn som barnbibliotekarie?
• Använder ni någon viss metod eller mall?

Eventuellt…

• Vad finns det för givna ramar/ mallar att arbeta utifrån?
• Upplever du att man lever upp till givna målformuleringar och dokument? Syn-

punkter.
• Samarbetar du med någon annan institution?

Fantasi och kreativitet

• Kreativitet, vad är det? Beskriv…
• Hur främjar man kreativitet?
• Fantasi vad är det? Beskriv…
• Hur främjar man fantasi?
• Är det viktigt att ”mata” fantasi och kreativitet?  I så fall, varför?
• Hur ”matar” eller stimulerar man fantasi och kreativitet?

Böcker

• Varför anser du det vara viktigt för små barn att få kontakt med böcker?


