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Barnkultur och barns kultur 

Barnkulturforskningen vilar på en lång tradition inom 

ämnen som estetiskt skapande, medier, leksaker, kam-

ratkulturer, folklore, lek, litteratur, musik, teater 

och dans. Begreppet barnkultur definieras ofta som 

den samhällsstödda (kanoniserade) kultur som skapas 

av vuxna för barn (Hanson & Sommansson, 1998). Barns 

kultur kan däremot definieras som de sociala hand-

lingar barn utför inom ramarna för friutrymmen som de 

skapar sig eller har att tillgå inom sociala institu-

tioner som fritidshem, familj eller skola (Hanson & 

Sommansson, 1998; James, Jenks & Prout, 1998).  

Barnkulturforskning studerar och analyserar inte 

enbart samhällsstödd kultur. Den gemensamma nämnaren 

för denna forskningstradition är att de flesta inom 

området studerar och analyserar kulturella uttryck 

som vänder sig till barn, så som barnlitteratur, 

barnteater, data- och videospel, samt reklam riktad 

till barn alternativt föreställande barn. 

Det har inte bedrivits lika mycket forskning om 

barns kultur som om barnkultur. Merparten av den 

forskning som finns inom området bygger på likartade 

metodologiska utgångspunkter. Oftast utgår studierna 

från etnografiskt material eller från intervjusamtal. 

Allison James, Chris Jenks och James Prout (1998) 

argumenterar för empiriska studier av barns kultur 

som synliggör dynamiken mellan individ och samhälle. 

Författarna beskriver barns kultur som ett sätt att 

vara barn bland andra barn med en speciell kulturell 

stil men de menar samtidigt att detta alltid hänger 

samman med specifika tider, rum och platser. Deras 

perspektiv på barns kultur definieras som samhälle-

ligt kontextualiserade sociala handlingar och inte 

enkom som skämt, ramsor eller folklore vilket var 

vanligt i tidigare forskning (jfr exempelvis Opie & 
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Opie, 1970). Författarna menar att barn inte endast 

anpassar sig till de strukturer eller institutioner 

de omges av. Genom tillägnande, transformering och 

motstånd blir barnen aktörer i förhållande till rå-

dande diskurser (James et al., 1998). Barns kultur 

blir därmed ett begrepp som präglas av både rörelse, 

pluralism och fragmentering, vilket i sin tur innebär 

att barns kultur egentligen bör benämnas barns kultu-

rer. 

Att studera barns kultur medför en förståelse av 

barn som individer med aktörskap. Att studera barn 

som aktörer kan innebära olika saker. I detta arbete 

menas med aktörskap ett studium av barns egna hand-

lingar i vardagen. Det innebär att vår förståelse av 

barn är att de är samhällsvarelser som både influeras 

av och blir influerade av sin omvärld. 

En vanlig vuxeninitierad barnkulturpraktik är sago-

stunden, vanligast förekommande inom förskolan (se 

till exempel Asplund Carlsson & Graneld, 1995) och på 

bibliotekens barnavdelning. 

Barns språkutveckling och metod för att utläsa och 

förstå sin tillvaro börjar långt tidigare än förmågan 

att tala och läsa, hävdar Shirley Brice Heath i What 

no bedtime story means: Narrative skills at home and 

school (1982). Heath refererar bl a till ett medel-

klassområde med stark anknytning till skolkulturen i 

sydöstra USA, kallat Maintown. Där uppmuntras barnen 

tidigt av sina föräldrar att lära sig läsa och tolka 

sin tillvaro genom identifikation av objekt och före-

mål i till exempel bilderböcker. Dessutom uppmanas 

dessa medelklassbarn att se samband mellan avbildade 

föremål och bild; en metod som Heath kallar what-

reasoning. 

Genom att studera barn som leker1 en sådan vuxeni-

niterad barnkulturpraktik – sagostund – kan man få 

ökad kunskap om hur barn ser på kulturevenemang som 

vuxna förser dem med. Denna studie kan därmed sägas 
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anlägga ett dubbelt fokus: på barns kultur och på 

barnkultur. 

Metod 

Miljöbeskrivning 

Fritidshemmet Lövkojan2 byggdes på 1970-talet som en 

friliggande paviljong placerad i kanten av Solhags-

skolans skolgård. Det fanns två ingångar till byggna-

den som båda var vända mot skolan och skolgården och 

som delade upp byggnaden i två olika avdelningar. Ut-

med hela huskroppens baksida löpte fönster som vette 

ut mot träd, buskar och en stor sten, ett skogsparti 

som barn och personal kallade Dungen. På samma skola 

fanns ytterligare två fritidshem varav det ena låg i 

en enskild huskropp och det andra inrymdes direkt i 

skolans lokaler, det innebar att klassrummen blev 

fritidshem vid skoldagens slut. Även om Lövkojan inte 

var ett klassrum i traditionell bemärkelse med bänkar 

och stolar användes även detta fritidshem i dubbla 

syften. På förmiddagen hade förskoleklasserna sin 

verksamhet i lokalen och efter lunch blev det fri-

tidshem. 

Barn och personal 

Lövkojans två avdelningar Kastanjen och Aspen hade 

totalt 12 anställda med 6 personer på varje avdel-

ning. Samtliga fast anställda var kvinnor, medan ett 

antal yngre män genom praktik och vikariat stundtals 

också kom att finnas inom personalgruppen. Samtliga 

deltagande barn var skolbarn; 12 barn i förskole-

klass, 26 barn i årskurs 1 och 27 barn i årskurs 2. 

Åldersmässigt fanns det en variation mellan 6 och 9 
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år. Årskursindelningen var inte helt konsistent i re-

lation till ålder eftersom enstaka barn började sko-

lan vid 6 års ålder, och andra inte passerat igenom 

skolans stadier i avsett tempo. Ett mindre bortfall 

fanns då ett barn i årskurs 2 tackade nej till att 

delta i studien. Fördelningen mellan avdelningarna 

var därmed 32 barn på varje avdelning med 26 pojkar 

och 38 flickor, sammanlagt 64 barn. Den ena avdel-

ningen hade en blandning av 6-, 7- och 8-åringar me-

dan den andra endast hade 7- respektive 8-åringar. 

Datainsamling 

Under en period av fem månader hösten 1998 och vin-

tern 1999 genomfördes deltagande observationer med 

videokamera på Lövkojan.3 Utgångspunkten och grund-

tanken med videoinspelningarna var att studera inter-

aktionen mellan barnen i kamratgruppen och vad de 

gjorde med visuella objekt som exempelvis bilderböck-

er. Därmed står barnens praktikgemenskap i fokus sna-

rare än enskilda individuella barn. 

Materialet består av 90 timmar videofilm som delats 

in i totalt 419 praktiker, vilka i sin tur grupperats 

i 7 praktiktyper (se tabell 1). 
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Tabell 1 Materialöversikt 

Praktiktyper Innehåll i praktiktyper – diskursiva prak-

tiker 

Antal 

1. Rita/måla Rita och måla 113 

2. Spela spel Spela sällskapsspel, Pogs, go go’s, data-

spel 

89 

3. Bygga/tillverka Tillverka produkter för försäljning i af-

fär, bygga med klossar i plast, trä eller 

lego, lägga pussel, pärlplattor 

 

78 

4. Uppträ-

da/dramatiser

a 

Uppträda till musik, teater, leker 55 

5. Läsa ”Läsa” bilderböcker, prata om bilder 40 

6. Fritidshemsruti-

ner 

Städa lådor, vara i gymnastiksalen, natur-

dag, McDonalds, baka 

 

24 

7. Övrigt Sitta i soffan, lyssna på musik, skriva 

recept 

20 

TOTALT  419 

 

Det material som analyserats i denna studie har valts 

ur kategorin Läsa. Av de 40 läspraktikerna rör 29 

läsning av böcker; av dessa har vi valt 2 längre se-

kvenser som rör just sagouppläsning.4 En sekvens där 

elva flickor leker sagostund med en högläsande sago-

berättare och en grupp barnlyssnare: Sagostunden. I 

den andra sekvensen leker två flickor sagotimme i 

teve; Tevesagotimmen. Dessa sagouppläsningars verbala 

och icke-verbala kommunikation har skrivits ut (tran-

skriberats) i sin helhet från videofilmerna.5 Ut-

skrifterna utgör därmed den data som analyserats. 

Analysmetod 

Rapporten utgår teoretiskt från diskursiv psykologi 

(se Edwards & Potter, 1992). Det innebär bl a en pro-

cess- och interaktionsinriktad forskning som fokuse-

rar hur-frågor snarare än kognition eller resultat 

(Potter, i tryck). Vanligen studeras naturalistisk 

data, det vill säga konkreta situationer och prakti-
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ker så som de förekommer utanför forskningen, hellre 

än till exempel intervjuer. 

Diskursanalys är det studium som diskursiv psykolo-

gi använder då det appliceras på psykologi. I en 

diskursanalys av en transkription kan forskaren söka 

efter mönster, begrunda följande tur, fokusera avvi-

kelser eller variation och andra typer av material. 

Samtliga dessa analysverktyg kommer att användas i 

rapporten. Eftersom detta är ett tvärvetenskapligt 

arbete faller det sig naturligt att fokusera flera 

typer av material: vi kommer att relatera till såväl 

bild- som litteraturvetenskap och pedagogik. 

Valideringen inom diskursanalys innebär bl a att 

man strävar efter ett deltagarpespektiv. Det innebär 

att man försöker belägga interaktionens betydelse ut-

ifrån att deltagarna orienterar sig mot en viss bety-

delse. Ytterligare en del av valideringen är återgi-

vandet av detaljerade transkriptioner så att läsaren 

själv kan göra sig en bild av den studerade interak-

tionen. 

De forskningsfrågor som behandlas är: Vilka be-

ståndsdelar har sagoberättande ur barnens perspektiv? 

Hur anser barnen att man ska bete sig under en sago-

stund? 

Sagostunden 

När inspelningen av Sagostunden börjar är fyra flick-

or i full färd med att förbereda leken. De kommer som 

mest att ha sällskap av sju andra flickor under le-

ken, det vill säga totalt medverkar elva barn. Sagos-

tundsleken håller på i drygt 25 minuter. Egentligen 

är det två sagostundslekar som följer på varandra. 

Den ursprungliga sagostunden avslutas därför att för 

många deltagare helt enkelt lämnar rummet. De kvarva-

rande fyra flickorna påbörjar då en ny sagostund. 
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Iscensättning av en sagostund 

Eftersom Sagostunden är mycket lång, kommer vi endast 

att sammanfatta de inledande händelserna nedan. Ex-

cerpterna återges i sin helhet i Bilaga 1. 

Sekvensen börjar med att Lisa föreslår för Disa 

vilka som ska läsa och i vilken ordning: ”du läser en 

och jag läser en leker vi” (tur 1). Man kan säga att 

det är inledningen på en förhandling om hur lekens 

roller ska fördelas mellan deltagarna. (Detta kommer 

att exemplifieras nedan utifrån ett senare exempel.) 

Helena meddelar: ”och jag vad heter det så här som 

målar” (tur 2). I det följande framgår det att hon 

står vid svarta tavlan och skriver SAGOSTUND på den. 

På så vis annonserar hon vad som ska ske. En associa-

tion går till skolans värld där det är kutym att, 

just på svarta tavlan, skriva upp till exempel namnet 

på en högläsningsbok. Vissa bibliotek har också en 

skylt som talar om var till exempel sagoläsningsrum-

met är. (Även annonseringen kommer att behandlas ut-

ifrån ett tydligare exempel nedan.) 

Den fjärde flickan som från början befinner sig i 

rummet, Agnes, försöker dra ner persiennerna för att 

avskilja rummet (tur 3). (Senare kommer stor vikt 

läggas vid att dörren till rummet stängs ordentligt 

(tur 83).) 

Fler barn ansluter, en av dem – Greta – är den som 

först under inspelningen pratar om biljetter (tur 

28). Barnen har upprättat ett inträdessystem med en-

trébiljetter, växelkassa och – om än sporadisk – bil-

jettkontroll. 

Soffan där Disa redan sitter då inspelningen börjar 

och där Lisa sätter sig när hon ger Disa sagoboken, 

utgör genom hela leken centrum för ”barnens” (det 

vill säga lyssnarnas) plats. Agnes föreslår att åhö-

rarna ska sitta på stolar (tur 12) men det förslaget 

förkastas genast med och ”barnen” hänvisas till sof-

fan (tur 13). 
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Disa har genom att få sagoboken i knäet av Lisa, 

fått en betydelsefull möjlighet: att välja saga. Men 

som excerpten nedan kommer att visa, är väljandet av 

saga en oerhört väsentlig del av förberedelserna där-

för är det inte säkert att man får behålla en möjlig-

het att välja saga.  

Excerpt 1 

Praktik: nr. 091, VHS 09, 0.38.30-1.04.58, 981007. 

Deltagare: Disa (åk 2), Agnes (åk 1), Helena (åk 1), Linnéa (åk 2), Ida 

(förskola), Lisa (åk 1), Hedda (åk 2), Pia (förskola). 

Plats: dockrummet, (”dockis”) på avdelning Kastanjen 

35.   Lisa: ni får välja sagor ((Fortsätter att bläddra i bo-

ken.)) 

36.   Ej i 

bild: 

SE DIG FÖR! 

37.    ((Pia sätter sig mellan Hedda och Disa. Ida reser 

sig upp. Linnéa reser sig också ur soffan. Hedda 

sätter sig på soffans ryggkant. Pia reser dig också 

upp ur soffan)) 

38.   ?: men egentligen- 

39.   Disa: här den här ((Tittar upp och visar fram den uppslag-

na boken för de andra barnen.)) Anges (.) Agnes kan 

du läsa för mig? 

40.   ?: ska stolen ska stå så ((Linnéa, Ida och Pia står 

runt en stol vi soffan.)) 

41.   Helena: (xx) sagostunden 

42.   Disa: Agnes AGNES (xxx) Askungen 

43.   Lisa: det är inte bara du som ska välja ((Går fram till 

Disa och börjar lyfta upp boken Disa har i sitt 

knä.)) men vi får också välja ((Bläddrar i boken.)) 

44.    ((Linnéa bär bort stolen från hörnet, stannar fram-

för Disa.)) 

45.   Lisa: ((Går fram till Disa och börjar bläddra i boken.)) 

46.   Disa: nej förresten jag ska (x) 

47.   Linnéa: JAG FÅR VÄLJA! ((Ivrigt. Släpper stolen, tar bo-

ken.)) 

48.   Hedda: ((Sträcker sig fram mot och tar tag i boken som Lin-

néa håller i.)) ´amen vi väljer 

49.    ((Disa reser sig ur soffan.)) 

 

Excerpten börjar med att Lisa lämnar fältet fritt att 

välja saga (tur 35). Disa antar erbjudandet och före-
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slår såväl en saga som en läsare, med tyst röst ber 

hon Agnes att läsa för henne (tur 39). Hennes föränd-

rade röst kan tolkas som att hon går in i lekrollen 

som ”barn som ska delta i sagostund”. Efter att ha 

försökt påkalla Agnes uppmärksamhet och namngivit sa-

gan hon vill höra, Askungen, (tur 42), blir Disa 

fråntagen makten att välja saga av Lisa. På samma 

sätt som Lisa i tur 1 lade sagoboken i Disas knä, tar 

hon nu boken – och därmed makten – ifrån henne (tur 

43). Både Hedda och Linnéa kastar sig in i maktkampen 

och vill välja saga (tur 47 och 48). Disa har kapitu-

lerat och lämnar rummet. 

I de fortsatta förhandlingarna om vilken saga som 

ska läsas och vem som ska få lekrollen läsare, fram-

kommer en norm för val av saga: de som lyssnar på sa-

gan, det vill säga barnen, ska ha bestämmanderätt. 

Excerpt 2 

Praktik: nr. 091, VHS 09, 0.38.30-1.04.58, 981007. 

Deltagare: Agnes (åk 1), Linnéa (åk 2), Ida (förskola), Lisa (åk 1), 

Hedda (åk 2), Greta (åk 1). 

Plats: dockrummet, (”dockis”) på avdelning Kastanjen. 

65.   Greta: TA DEN ((pekar i boken)) 

66.   Hedda: (men vi ska ju inte ta den) 

67.   Greta: nej förresten nån annan bara snälla! 

68.   Hedda: (nämen vi ska inte ta den) 

69.   Greta: Törnrosa! 

70.   ?: (xx) 

71.   Ida: akta Lisa ((Viftar med handen åt Lisa och går för-

bi.)) 

72.   Greta: men det är ju barnen som ska få bestämma ju! ((In-

dignerat.)) 

73.    ((Lisa och Ida byter plats, Ida sätter sig på stolen 

som Lisa stod vid.)) 

74.   Hedda: vi e’ också barn! 

75.   Greta: (ja men ni läser) 

76.   Linnéa: DÄR! ((Pekar i boken.)) 

77.    ((Mummel från flera håll.)) 

78.   Hedda:  ((Tittar i boken och läser.)) ”Slutet gott alltig 

gott” 

79.   Linnéa: här här HÄR Agnes! ((Pekar i boken.)) kom här ((Pe-
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kar i boken.)) 

80.   Hedda: ”Slutet gott allting gott” 

81.   Agnes: ((Kommer fram till soffan.)) 

82.   Lisa: sätt dig däruppe Agnes ((Pekar mot soffans rygg-

kant.)) 

 

Det är Greta som i tur 72 framför ett argument för 

vem som ska ha rätt att välja saga: ”men det är ju 

barnen som ska få bestämma ju!”. I en vuxeninitierad 

sagostund är scenariot att sagoläsaren låter barnen 

bestämma saga mycket troligt. 

Av den efterföljande diskussionen framkommer dess-

utom två lekroller i en sagostundslek: att ”vara 

barn” (Hedda: ”vi e’ också barn!” tur 74) och att 

”vara läsare” (Greta: ”ja men ni läser” 75). I leken 

kan man således antingen spela barn eller sagoupplä-

sare. 

Det blir slutligen så att Heddas förslag att läsa 

sagan Slutet gott allting gott efter visst mummel ac-

cepteras, och Lisa utser Agnes till läsare genom att 

anvisa henne till den plats där läsaren ska sitta: 

högst uppe på soffans kant, över ”barnlyssnarna”. 

Denna del av iscensättningen, sagoläsarens plats i 

förhållande till åhörarnas, ägnas mycket tid. Excerp-

ten nedan kommer att belysa några normer och argument 

för hur deltagarna lämpligen är placerade under en 

sagostund. 

Excerpt 3 

Praktik: nr. 091, VHS 09, 0.38.30-1.04.58, 981007. 

Deltagare: Agnes (åk 1), Helena (åk 1), Linnéa (åk 2), Ida (förskola), 

Lisa (åk 1), Hedda (åk 2), Pia (förskola), Greta (åk 1), Veronika (för-

skola) Jenny (förskola). 

Plats: dockrummet, (”dockis”) på avdelning Kastanjen. 

109.   Lisa & 

Hedda: 

 

((Lyfter upp boken och ger den till Agnes.)) 

110.   Lisa: här Agnes 

111.   Greta: men då ser ju inte vi bilderna 

112.   Linnéa näe 
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: 

113.   Lisa: jomen vi visar 

114.   ?: ja vi visar 

115.   Lin-

néa: 

men kan inte ni hålla den här nere 

116.   Hedda: me- men hon kan sitta här på bordet 

117.   Lin-

néa: 

ja hon kan väl va på bordet 

118.   Hedda: um (.) jag håller den ((Balanserar den uppslagna bo-

ken på sina utsträckta ben.)) 

119.   Hele-

na: 

här lite slarvigt 

120.   Greta: där kan du inte ha den 

121.   Hedda: nä ((Irriterat.)) den ska inte va där heller men här 

Agnes 

122.   Hele-

na: 

a 

123.   Lisa: Agnes! 

124.   Agnes: um 

125.   Lisa: ((Pekar mot Hedda.)) 

126.   Hedda: här ska du läsa ((Ger boken till Agnes som krånglar 

sig upp på bordet.)) 

 

Av excerpten framgår att förslaget att placera upplä-

saren över åhörarna förkastas och uppläsaren i stäl-

let placeras mittemot åhörarna. Det är Greta som pro-

testerar mot det ursprungliga placeringsförslaget: 

”men då ser ju inte vi bilderna” (tur 111). Det är 

alltså viktigt att åhörarna ges möjlighet att se bo-

kens bilder då en saga läses. Båda placeringarna för 

associationerna till institutionaliserade pedagogiska 

situationer. Beroende på gruppens storlek kan en sa-

goläsare sitta mitt i till exempel en soffa omgärdad 

av barn som kan se bokens bilder över uppläsarens ar-

mar, eller – som nu blir lösningen i det återgivna 

exemplet – kan sagoläsaren sitta upphöjd, ansikte mot 

ansikte med åhörarna. När väl leken är iscensatt kan 

själva sagoläsningen ta vid. I det följande ska nor-

mer för beteende under sagouppläsning behandlas. 



 14 

Adekvat beteende vid sagoläsning 

Redan under spädbarnstiden påbörjas barns introduk-

tion in i den litterära världen. När föräldrar visar 

pekböcker eller läser sagor för sina bebisar lär de 

dem samtidigt hur man bör bete sig med böcker och i 

lässituationer (se till exempel Snow & Ninio, 1986). 

I sina studier i medelklassmiljö identifierade Snow 

och Ninio litterära kontrakt (’literary contracts’,) 

som föräldrarna försökte få barnen att upprätthålla. 

De sju litterära kontrakten innebär att: (i) böcker 

ska användas till läsning, inte till exempel ätas; 

(ii) vid läsning leder boken läsaren; (iii) bilder är 

inte ting utan representationer av ting; (iv) bilder 

ska namnges; (v) statiska bilder kan representera 

händelser; (vi) bokhändelser försiggår utanför real-

tid; (vii) böcker utgör en autonom fiktiv värld. 

När barnen blir äldre kommer de vanligen på ett el-

ler annat sätt i kontakt med institutionaliserad sa-

goläsning, antingen genom dagis, förskola eller via 

bibliotek. Ett etnografiskt arbete om barn och läs-

ning i en sådan institutionaliserad miljö är Marilyn 

Cochran-Smiths bok The making of a reader (1984). Un-

der mer än ett år vistades Cochran-Smith vid ett me-

delklassdaghem för att undersöka bokläsning för barn 

i åldern 3-5 år. Hon visar att vuxna i detta samman-

hang gjorde ”läsare” av barnen långt innan de kunde 

läsa eller skriva. Barnen lärde sig bland annat ”lit-

terära” förhållningssätt. Före och i början av hög-

läsning av sagor urskiljde Cochran-Smith en typ av 

interaktion vars syfte var att etablera och upprätt-

hålla normer för adekvat läsnings- och läsrelaterat 

beteende: läsningsberedskap (’Readiness for Rea-

ding’). Denna läsningsberedskap kan ses som en fort-

sättning på småbarnårens litterära kontrakt. 

Cochran-Smith beskriver hur barnen på det studerade 

daghemmet före och under sagoläsningen förväntades 

respektera följande regler: 
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1. Sitta på mattan vända mot läsaren. 

2. Visuellt uppmärksamma den lästa boken, och titta 

noggrant på bilderna. 

3. Lyssna till orden som lästes. 

4. Uppmärksamma relationen mellan orden och bilder-

na. 

5. Lyssna på orden och titta på bilderna på varje 

sida (inte vara oregelbundet uppmärksam). 

6. Förbli tyst och undvika att distrahera andra ge-

nom att prata eller föra oväsen. (Vissa typer av 

samtal var tillåtna och mycket uppmuntrade under 

sagoläsning; vardagslivslänkar, textlänkar.) 

7. Uppmärksamma läsarens icke-verbala handlingar. 

Speciellt notera de illustrerade ting som läsa-

ren pekade på eller betonade. Observera läsaren 

mima handlingar, utföra gester eller ändra an-

siktsuttryck. 

8. Uppmärksamma läsarens verbala handlingar. Lyssna 

noga när läsaren läser mjukt eller högt. Beakta 

variation i böjning och intonation. 

9. Vara uppmärksam på den i boken symboliskt skapa-

de världen och inte den omedelbara verkliga si-

tuationen av barnen och sakerna i närheten. 

10. Koncentrera sig bara på boken som läses. 

Undvika ovidkommande saker som skulle kunna dis-

trahera. 

11. Undvika att störa andra lyssnares möjlighe-

ter att följa dessa regler. 

 

Under själva sagoläsningen fann Cochran-Smith att 

personalen utnyttjade två sätt att relatera texter 

till barnens vardagsliv. Största delen av sagoläs-

ningen gick åt till att hjälpa barnen att ta till sig 

de enskilda texterna genom att skapa vardagslivslän-

kar (’Life-to-Text’), det vill säga genom att i be-

rättanden anknyta till barnens egna erfarenheter. En 

typ av yttranden var att hänvisa till bokens illust-
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rationer. Därigenom minskades avståndet till den bok-

liga världen. En annan typ av anpassning innebar att 

personalen i vardagsrutinerna skapade textlänkar 

(’Text-to-Life’) genom att i den vardagliga praktiken 

anspela på de lästa böckerna. Vardagslivet ”förbokli-

gades” därmed på ett sätt som minskade avståndet mel-

lan litteratur och verklighet. Normalt syftar inter-

textualitet på olika sätt att i en text referera till 

andra texter, men Cochran-Smith har i sin studie 

alltså istället lyft fram en intertextualitet mellan 

text och vardagsliv. 

I den aktuella interaktionen, Sagostunden, kunde vi 

framför allt se exempel på läsningsberedskap. 

Av Cochran-Smiths 11 regler för adekvat beteende 

vid sagoläsning fann vi i Sagostunden återkommande 

exempel på samtliga regler, utom nr. 8. Denna regel 

rör i hög grad åhörarnas respons på uppläsarens kom-

petens att presentera sagan, utöver att läsa själva 

texten och visa bilderna i boken. I vårt exempel sak-

nas en ”högkompetent” sagoläsare vilket skulle kunna 

förklara varför ingen vikt läggs vid att uppmärksamma 

betoning, intonation etc. 

I excerpten nedan kommer barnens diskussioner kring 

två normer för beteende vid en sagouppläsning att 

framträda. 

Excerpt 4 

Praktik: nr. 091, VHS 09, 0.38.30-1.04.58, 981007. 

Deltagare: Disa (åk 2), Agnes (åk 1), Helena (åk 1), Linnéa (åk 2), Ida 

(förskola), Lisa (åk 1), Hedda (åk 2), Pia (förskola), Greta (åk 1), 

Veronika (förskola) Jenny (förskola), KRISTEL (personal). 

Plats: dockrummet, (”dockis”) på avdelning Kastanjen 

170.   Lisa: visa bilderna sen med 

171.   Anges: um 

172.   Linnéa: (x) (få se den då) ((Reser sig fram och kikar in i 

boken.)) 

173.   Agnes: [((Fortsätter läsa.))] 0.46.08- 

174.   Lisa: ((Tittar på Jenny)) schh 

175.   Helena: [Ursäkta det är jag som är på tavlan] men sluta- 
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((Till Linnéa.)) 

176.   Greta: SCH- VET NI ATT NI ÄR HÄRINNE OCH FAKTISKT SÅ SÅ HÖR 

VI NÄSTAN INTE VAD AGNES SÄGER NÄR NI SITTER OCH 

PRATAR HÄR 

177.   Helena: jag viskar och hon ((Linnéa)) lyder inte mig (.) för 

hon ritar på tavlan 

178.   Linnéa: ((Tittar ner och leker med tavelsudden.)) 

179.   Greta: DU NU TYCKER JAG ATT DU SKA VARA TYST OCKSÅ 

180.   Hedda: jag vill höra 

181.   Flera: det vill jag med 

182.   Greta: du kan fortsätta nu Agge  

183.   Agnes: mm  

184.   Greta: hoppas inte att 

185.   Lisa: (alla) kallar henne för Aggis du 

186.   Greta: okej om du vill det Aggis 

187.   Agnes:  mm ((Fortsätter läsa i 1 min. 47 sek.)) 

188.   Agnes: ((Vänder boken mot åhörarna och håller upp den.)) 

189.   Greta: hehe ser du gumman! 

190.   KRIS-

TEL: 

((Knackar på dörren.)) har vi Clara här? näe det har 

vi inte 

191.   Lisa: (sch) 

192.   Helena: du ska låta bli? 

193.   Hedda: ((Sparkar med foten på Linnéa.)) men Linnis 

194.   Greta: ((Reser sig upp, går fram till Linnéa, och pekar mot 

dörren.))NU ÄR DET SLUT LINNIS NU GÅR DU UT! 

195.   Linnéa: det är inte du som bestämmer 

196.   Greta: JO 

197.   Hedda: sätt dig ner Greta 

198.   Lisa: sitt ner Greta 

199.   Helena: för annars- (.) e’ det  

200.   Greta: jamen- 

201.   Hedda: annars är det du som får gå ut  

202.   Lisa: sch du får gå ut 

203.   Greta: jamen hon pratar ju hela tiden 

204.   Linnéa: jag pratar inte så 

205.   Lisa: ((Plockar med Gretas hår.)) du skriker så 

206.   Greta: men jag hör ju inget 

207.   Lisa: [men TYST nu Greta ((Fortsätter smeka Gretas häst-

svans.)) 

208.   Hedda: [läs nu Agnes 

209.   Greta: det är inte undra på 

210.   Lisa: TYST 

211.   Greta: hur tror ni det skulle va 

212.   Helena: du gå he- gå ut 

213.   Hedda: läs nu Agnes 

214.   Agnes: ((Fortsätter läsa i 1,5 min.)) 
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I excerpten ovan korrigerar barnen varandras beteende 

så att det ska passa situationen. I tur 170 påminner 

Lisa sagouppläsaren Agnes om att visa upp bilderna 

för åhörarna. Att visa bilderna korresponderar med 

flera av Cochran-Smiths regler: 2. Visuellt uppmärk-

samma den lästa boken, och titta noggrant på bilder-

na; 4. Uppmärksamma relationen mellan orden och bil-

derna; 5. Lyssna på orden och titta på bilderna på 

varje sida; 7. Uppmärksamma läsarens icke-verbala 

handlingar. Speciellt notera de illustrerade ting som 

läsaren pekade på eller betonade. 

I tur 176, rycker Greta ut för att tillrättavisa 

Helena och Linnéa som hon tycker pratar störande 

mycket. Att vara tysta så att varken sagoläsaren el-

ler åhörarna störs är en norm som upprepas gång på 

gång; Lisa hysschar (tur 191), Greta upprepar sin 

tillrättavisning av Linnéa och ber henne till och med 

att lämna rummet (194), dock tar Greta i så förfär-

ligt att hon själv i sin tur blir ombedd att vara 

tyst och sitta ner för att inte störa de andra (tu-

rerna 197, 201, 205, 207, 210). De av Cochran-Smiths 

regler som kan appliceras här är: 3. Lyssna till or-

den som lästes.; 6. Förbli tyst och undvika att dis-

trahera andra genom att prata eller föra oväsen.; och 

11. Undvika att störa andra lyssnares möjligheter att 

följa dessa regler. Liksom i Cochran-Smiths material 

var vissa typer av samtal och interaktion tillåten, 

och ansågs inte störa: viskande sinsemellan och att 

pillande med varandras hår passerade till exempel 

obemärkt. 

Som tidigare nämnts avslutas sedermera denna sago-

stund, då de flickor som spelar lyssnande barn, en 

efter en lämnar rummet. Först ut är Lisa som blir 

hämtad av personalen då hennes dag på fritids är 

slut. 
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Excerpterna nedan är båda ur den efterföljande sa-

gostunden. Då denna lek finns dokumenterad från start 

och endast ett färre antal flickor delar i leken 

finns där lite åskådligare exempel på tidigare nämnda 

fenomen. 

Excerpt 5 

Praktik: nr. 091, VHS 09, 0.38.30-1.04.58, 981007. 

Deltagare: Disa (åk 2), Agnes (åk 1), Helena (åk 1), Linnéa (åk 2), Ida 

(förskola), Lisa (åk 1), Hedda (åk 2), Pia (förskola), Greta (åk 1), 

Veronika (förskola) Jenny (förskola), KRISTEL (personal). 

Plats: dockrummet, (”dockis”) på avdelning Kastanjen 

268.   Hedda: ((Till Agnes.)) Linnis och jag kan vara med på sago-

stunden 

269.   Agnes: m: 

270.   Linnéa: j:a: 

271.   Hedda: så kan vi också läsa 

272.   Helena: ((Till Agnes.)) döe: vänta vänta! ((Släntrar fram 

till Agnes med en penna i handen.)) 

273.   Agnes: um 

274.   Helena: titta här ((Nuddar boken med pennan, går runt Ag-

nes.)) 

275.   Linnéa: ((Tittar i boken.)) då- (ja’ tar och lägger bort 

den här) 

276.   Helena: titta här 

277.   Agnes: um 

278.   Helena: nu bestämmer vi:- eh för saga 

279.   Agnes: ((Visar med fingret en bild ur boken för Helena.)) 

kolla ((Vrider den uppslagna boken mot Hedda.)) 

280.   Hedda: men vi bestämmer en saga ((Irriterat, reser sig ur 

soffan.)) 

281.   Helena: ja, vi bestämmer en saga som en saga tillsammans 

282.   Hedda: ((Reser sig ur soffan, tar boken ur Agnes hand, sät-

ter sig igen i soffan.)) 

283.   Linnéa: ((Sätter på Heddas högra sida i soffan.)) 

284.   ?: vi får bestämma en saga 

285.   Helena?: näe alla ((Sätter sig på Heddas vänstra sida i sof-

fan.))  

286.   Linnéa: (x) det ska va’ en lång saga så- alla kan vara med 

287.   Agnes: ((Sätter sig på soffans ryggstöd på Helenas vänstra 

sida.)) 

288.   Hedda: men vi bestämmer, vi som har hand om det här bestäm-

mer en saga (.)  

289.   Linnéa: ja 
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290.   Hedda: ((Vrider boken rättvänd och bläddrar fram till re-

gistret.)) vi kan titta här fram. Nu säger jag vad 

som finns ”Rödluvan Snövit och R-rödros Hans och 

Greta [Den lilla flickan (.) med svan:-  

291.     [((Helena häver sig mot bordet med fötterna 

i soffan, reser sig och ställer sig framför sof-

fan.)) 

292.   Agnes:: svavelstickorna 

293.   Hedda: ja, svavelstickorna [dän e’ bra 

294.   Helena:  [((River sönder en pappersbit.)) 

295.   Hedda: då dö- flickan dö:r 

296.   Helena: va ä dä för bra? ((Fortsätter att riva pappersbiten 

i mindre bitar.)) 

297.   Agnes: (x) 

298.   Hedda: ska vi ta den? 

299.   Linnéa: ja 

300.   Helena: vem? 

301.   Linnéa?: (femti) 

302.   Hedda: sextien är det ju ((Bläddrar i boken.)) 

303.   Linnéa: ja sextien 

304.   Hedda: oj! jag är på hundra 

305.   Linnéa: (xx) nu e du jättelångt (.) bort 

306.   Helena: ((Fixar med några papper.)) här har vi den ((Ler mot 

kameran.)) 

307.   Hedda: här 

308.   Linnéa: <där> ((Pekar i boken.)) 

309.   Hedda: den här har fröken läst för mig och den är så läbbi 

((Slår med handflatan i boken, reser sig ur soffan 

med boken i famnen, sätter sig på bordet vänd mot 

soffan.)) 

310.   Linnéa: okej vi tar den ((Reser sig ur soffan.)) 

311.   Helena: ja vi tar den (.) då ska vi (x) ((Med djup teatra-

lisk röst. Sätter sig på stolen, viker papperslap-

par.)) 

 

I excerpten ovan initierades och förbereddes det nya 

sagostundsprojektet. Som tidigare nämnts emanerade 

den ovan återgivna sagosundsaktiviteten ur en tidiga-

re sagostundslek som avslutats genom att alltför 

många deltagare lämnat platsen för leken. (Sekvensen 

återges i sin helhet i Bilaga 1.) Utifrån ett delta-

garperspektiv är Heddas uttalande i tur 288 intres-

sant. Genom att applicera diskursanalysens varia-

tionsbegrepp och jämföra vad Hedda kunde ha använt 
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för ord (t.ex. ”vi som leker den här leken”) för att 

beskriva den aktuella praktiken med vad hon sade (”vi 

som har hand om det här”). ”Lek” är alltså i detta 

fall en benämning utifrån, från ett vuxenperspektiv. 

Sagostundslek nummer 2 initieras av Hedda i tur 

268. Hedda föreslår också vilka barn som ska delta i 

den förestående leken; Agnes – genom att hon tillta-

las – samt Linnéa – som namnges – och Hedda själv. I 

tur 271 föreslår Hedda också hur en av lekens vikti-

gaste uppgifter – att läsa – ska fördelas; hon själv 

och Linnéa ska nu också läsa till skillnad från den 

föregående sagostundsleken då Agnes var ensam om att 

läsa. 

Därefter vidtar en förhandling om ytterligare en av 

huvudingredienserna i leken: valet av saga. Själva 

valprocessen utgör i sin tur en huvudingrediens i fö-

reberedelsen av sagostundsleken. 

I denna valprocess uppvisar flickorna en rad skilda 

läskompetenser (jfr literary competence, Culler 1980; 

1997). En av dem åskådliggörs av Hedda (tur 290), när 

hon använder sig av sagobokens innehållsförteckning 

för att få fram vilka sagor de kan välja bland. Yt-

terligare en kompetens som de besitter visas i tur 

301-308, när Linnéa, Hedda (och Helena) använder sid-

hänvisningen för att leta fram den valda sagan. När 

alla tre flickor har accepterat Flickan med svavel-

stickorna som högläsningsaga, övergår diskussionen i 

nästa fas. 

Ett förberedelsefenomen som uppdagades redan i den 

första delen av sagostunden var biljetterna. Eftersom 

upprinnelsen till sagostundsleken inte finns do-

kumenterad vet vi inte om och i så fall hur just 

detta fenomen uppstod. Men vi har Gretas uttalande 

när hon först kommer in i händelseförloppet. Greta 

blir då ombedd att ordna pengar/biljett till flera 

andra barn. I exemplet ovan påbörjar Helena förbere-

delserna för detta redan i tur 294; hon river sönder 
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ett ark papper i mindre bitar. I den sista turen (tur 

311) viker Helena pappersbitarna. 

Vad händer då när väl sagan är vald? 
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Excerpt 6 

Praktik: nr. 091, VHS 09, 0.38.30-1.04.58, 981007. 

Deltagare: Disa (åk 2), Agnes (åk 1), Helena (åk 1), Linnéa (åk 2), Ida 

(förskola), Lisa (åk 1), Hedda (åk 2), Pia (förskola), Greta (åk 1), 

Veronika (förskola) Jenny (förskola), KRISTEL (personal), ANNA (obser-

vatör). 

Plats: dockrummet, (”dockis”) på avdelning Kastanjen 

312.   Hedda: tie kroner för att komma in 

313.   Linnéa: ((Klättrar över soffans armstöd och går mot dör-

ren.)) 

314.   Helena: tie eller hundra om man betalar fs- 

315.   Agnes: ((Reser sig ur soffan och tar tvättsvampen, går mot 

svarta tavlan.)) 

316.   Hedda: om jag läser om jag läser först 

317.   Linnéa: jag vill också 

318.   Hedda: ska jag läsa först? 

319.   Agnes: ja vänta ja’ vet ((Klättrar upp på bordet och stry-

ker ut texten på tavlan.)) Helena, jag måste sudda 

(och) skriva vilken saga! 

320.   Helena: ja:! 

321.   Hedda: um- ”Den lilla flickan med svavelstickorna” (.) 

322.   Agnes: um ((Skriver på tavlan.)) 

323.   Helena: så: ni får ta tjugo ((Lämnar rummet.)) 

324.    ((Agnes suddar på tavlan och Hedda sitter med boken 

i knät och tittar på.)) 

325.   Linneá: nu kommer det bara en ((Föser in Ida framför sig i 

rummet.)) nu kommer det bara in en jamen ni sitter 

väl också i soffan? 

326.   Hedda: jag lägger upp boken och sen kan jag  

327.   Helena: ((Kommer in i rummet igen med ett A4 papper och en 

sax i handen.)) 

328.   Ida: ((Sitter i soffan.)) vad heter boken? 

329.   Hedda: ”Den lilla flickan med svavelstickorna” ((Går ut ur 

rummet.)) 

330.   Linnéa: det kommer bara en! 

331.   Helena: ((Sätter sig på en stol bredvid soffan.)) ursäkta 

med jag ska inte va’ mä 

332.   Agnes: ska du inte? ska du titta? 

333.   Helena: nä:e ja’ e mä er ((Börjar klippa pappret i bitar.)) 

334.   Linnéa: ((Går fram till boken på bordet.)) nu ska vi se på 

sexti 

335.   Helena: alltså vi måste ju göra själva lite pengar eftersom 

att- om nån- vill liksom- växla (.) måste vi ju göra 

egna pengar 
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336.   Ida: får ja växla? 

337.   Helena?: >om du har egna pengar< om du har [(tior) så det 

räcker till femton] sen vill du ha en femtilapp ock-

så då få så här- (.) du får inte ta mer och mer och 

mer 

338.   Hedda:  [((Sticker in huvudet ge-

nom dörren.)) Disa kommer också] ((Lämnar rummet 

igen.)) 

339.   Ida: Linnéa, får jag vara mä’:? 

340.   Linnéa: nä:e 

341.   Ida: (x) 

342.   Helena? 

& någon 

mer?: 

 

 

sluta! 

343.   Hedda: de’ e’ bara två stycken 

344.    ((Disa och Hedda har kommit in i rummet. Disa håller 

i något handarbete.)) 

345.   Helena: nä fröken- ((Nickar mot kameran.)) får väl titta 

((Pekar mot kameran. Tittar på Hedda.))  

346.   Hedda: ((Till Helena.)) ja du kan ju va som publik 

347.   Helena: ((Skakar på huvudet.)) 

348.   Linnéa: ja å du: ”Den lilla flickan” ((läser på tavlan)) 

349.   Helena: varför kan vi inte spe:la: den också? 

350.   Hedda: nä:e ((Stänger dörren.)) 

((Tre turer borttagna.)) 

354.   Hedda: ((Hoppar i och från soffan.)) alla ä’ publik utom 

(xxx) ((Skjuter bort bordet.)) 

355.   Disa: får alltså publiken välja vem som ska läsa? 

356.   Helena: nä 

357.   Hedda: nä 

358.   Ida: då vill ja’ ha Linnéa 

359.   ?: (x) 

360.   Ida: då väljer jag Hedda 

361.   Linnéa: här Hedda 

362.   Hedda: men alla vi tillsammans ska göra den här sagostunden 

(.) alla vi kan göra den här sagostunden så liksom är 

det (.) lite extra ((Bläddrar i boken.)) 

363.   Linnéa: jamen där, där! ((Pekar på en sida i början av bo-

ken.)) 

364.   Hedda: ja’ vet 

365.   Linnéa: ”Den lilla flickan-” du läser den så läser jag den 

och så läser du den 

366.   Hedda: näe ja- 

367.   ? (x) 

368.   Hedda: ja’ kan läsa lite nu’rå 

369.   Ida: (visa bilderna) ((Går fram emot Hedda och försöker 

titta i boken.)) 
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370.   Hedda: ((Håller den uppslagna boken mot kroppen.)) näej du 

får inte se än jag visar sen ((Läser högt.)) 

 

Det av Helena påbörjade biljettprojektet fortsätter i 

början av ovanstående excerpt (Hedda i tur 312 och 

Helena i tur 314). (I praktiken kommer Helena inte 

att slutföra detta projekt förrän i tur 377, då Hedda 

redan har börjat läsa.) Därefter initieras ytterliga-

re två viktiga delar av sagoläsningsförberedelser: 

val av läsare och annonsering. 

Att vara den som läser upp sagan för de andra visa-

de ju sig i den föregående sagostundsleken vara en 

åtråvärd uppgift för en del barn. I denna excerpt 

vill både Linnéa och Hedda vara den som läser. Normen 

verkar vara att en person ska läsa i taget; inga för-

slag om att läsa varannan rad eller sida framläggs. 

Endast att man ska turas om att läsa (längre textbi-

tar får man anta) diskuteras. Linnéa föreslog redan i 

tur 286 att en lång saga skulle väljas ”så alla kan 

vara med”. Vi tolkar hennes uttalande som att hon me-

nar att de alla skulle kunna dela upp läsningen mel-

lan sig om sagan är tillräckligt lång. 

Ordväxlingen mellan Linnéa och Hedda om läsningen 

startar med att Hedda föreslår att hon själv ska bör-

ja läsa (tur 316) Linnéa protesterar men Heddas 

svarsstrategi blir att omformulera sin önskan till en 

fråga om hon själv ska läsa först (tur 318). Därefter 

avbryts diskussionen och ett samtal om annonseringen 

tar vid. 

Redan i tur 315 påbörjade Agnes en justering av an-

nonseringen av den föregående sagostundsleken (se 

ovan). Under den tidigare leken räckte det, som vi 

visat ovan, med att det stod SAGOSTUND på svarta tav-

lan. Nu meddelar Agnes Helena att hon ska skriva vil-

ken saga som ska läsas på tavlan (tur 319). Helena 

stödjer Agnes idé (tur 320). Helenas utdragna ”ja” 

och hennes entusiastiska intonation (markerad med ett 

utropstecken) kan jämföras med Heddas mer neutrala 
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accepterande av Agnes idé i tur 321: ”um”. Hedda ta-

lar också om sagans namn för Agnes. 

Följande del av iscensättningen är att skaffa del-

tagare som är villiga att agera publik. Linnéa åter-

kommer med en enda åhörare (Ida) efter en räd i fri-

tidshemmets övriga lokaler (tur 325). Senare har Hed-

da hämtat Disa också (tur 344). Hedda föreslår att 

Helena ska vara publik (tur 346), men Helena avböjer 

och föreslår att de också ska spela sagan i stället, 

det vill säga att sagostundsleken ska utökas till att 

även omfatta en dramatisering (tur 349). Hedda för-

kastar dramatiseringsförslaget och avskärmar rummet 

när hon stänger dörren (350). Därefter löser Hedda 

publikproblemet genom att utnämna ”alla utom (xxx)” 

till publik (tur 354). Vi tolkar hennes agerande som 

att hon driver på för att starta sagostundsleken. 

Sitt eget pådrivande av leken försöker Hedda i tur 

362 att maskera, genom att verbalt hävda att leken 

utförs av alla tillsammans. Hennes uppåtstigande ton-

fall samt det tillgjorda ordvalet om att sagostunden 

liksom ska bli lite extra genljuder av styrande vuxna 

med demokratiretorik. I en efterföljande ordväxling 

med Linnéa visar också Hedda att hon inte tänker 

släppa ifrån sig den betydelsefulla rollen som läsa-

re. 

I tur 368 startar Hedda leken, men gör det möjligt 

att tolka som endast en provomgång genom att mildra 

sitt ordval med ett ”lite”. Även i den avslutande se-

kvensen visar Hedda att hon är en av dem som sätter 

agendan för leken: Hedda vägrar visa upp bokens bil-

der i förväg när åhöraren Ida vill se dem (tur 370). 

Även den här sagostundsleken avslutas genom att 

åhörarna en efter en lämnar rummet. 

Att i leken använda sig av sagouppläsningsgenren 

kan också ta sig andra uttryck än att iscensätta en 

uppläsning för en grupp åhörare. Sagor läses också 

med barn som målgrupp i teve. Nästa exempel kommer 
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från en sådan lek som spontant uppstått ur ett tek-

nikutforskande.  

Tevesagotimmen 

Att utföra deltagande observationer med en videokame-

ra skapar ibland situationer där barnen å ena sidan 

känner sig betraktade och övervakade och å den andra 

sidan visar ett stort intresse för tekniken, videoka-

meran (Sparrman, 2002).6 Videokameran som användes 

vid observationerna på fritidshemmet var försedd med 

en utfällbar display (se bild 1) som observatören 

kunde titta i. 

 

Bild 1 Videokamera med utfälld display till vänster på kameran. 

 

I början av fältarbetet visade barnen stort intresse 

för videoinspelandet. Under hela fältarbetet hade ob-

servatören en mycket tillåtande inställning till bar-

nens nyfikenhet på videokameran. De fick titta på och 

hålla i kameran, allt för att avdramatisera dess när-

varo. Vid några av dessa tillfällen valde observatö-

ren att spela in teknikutforskandet. Även om det inte 
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är videofilmandet i sig som är i fokus för analyserna 

i denna text är det viktigt att ha denna bakgrunds-

kunskap till varför den lek som presenteras nedan 

spelades in. 

Observatören satt med videokameran i hörnsoffan i 

fritidshemmets största rum med en flicka bredvid sig. 

Flickan kommenterade ljusförhållandena i videoinspel-

ningen samtidigt som en annan flicka plockade med 

böcker som låg i en bokkorg. När hon valt en bok gick 

hon fram mot videokameran samtidigt som hon exponera-

de boken för videokameran. Därmed inleddes en session 

där flickorna tillsammans utforskade hur videokameran 

fungerade.7 Den ena flickan satt framför kameran (jfr 

exempelvis bild 2) medan den andra satt bakom och 

tittade i videokamerans display (se bild 1). Medan 

observatören hela tiden höll i kameran, utforskade 

flickorna tillsammans – och med observatörens sam-

tycke – hur mycket av boksidornas text och bilder som 

gick att se genom displayen. Flickorna bytte plats 

för att båda skulle få prova att bli filmade framför 

kameran och vara ”filmare” och titta i displayen. Så 

småningom förvandlades och övergick testandet av tek-

niken till att bli en lek där videokameran blev en 

del av själva leken. 

Excerpt 7 

Praktik: nr. 068, VHS 06, 1.18.15-1.25.45, 980929. 

Deltagare: Vera (åk 2), Sofia (åk 2). 

Plats: stora samlingsrummet på avdelningen Kastanjen. 

45.   Vera: världens tråkigaste bok som finns! ((Med teatralisk 

speakerröst. Sätter sig ner i soffan och slår upp bo-

ken i sina händer som för att högläsa ur den.)) och 

nu ska vi göra ett reportage om (.) björnar (.) björ-

nar är (lucksiga) djur som kramar i skogen ((Håller 

upp en bild av Plupp omkramad av två björnarn, fram-

för kameralinsen.)) och är lite smutsiga fast dom 

tvättar av sig <hej då!> ((Drar boken från kame-

ran.)) visst var det bra? ((Till Sofia och ANNA.)) 

och ni kan få läsa lite >själva< ((Lägger huvudet på 
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sned och talar lite överseende in i kameran, håller 

sedan ett textstycke ur boken mot kameran.)) blir det 

bra? 

46.   Sofia: ja ”Plupp plupp” hihi 

47.   Vera: hihi 

48.   Sofia: ”hur ska jag kunna bjuda på” (.) ”Plupp plupp” 

49.   Vera: hihi 

50.   Sofia: ´amen (x) 

51.   Vera: nu får du göra i den boken 

52.   Sofia: a 

53.    ((Vera tar plats bakom kameran och Sofia tar Plupp-

boken och håller en illustration ur den framför kame-

ran.)) 

54.    ((Sofia håller en mindre bild ur boken framför kame-

ran. Någon visslar en melodi.)) 

55.   Vera: ((Irriterat.)) nej! nu syns bara- nämen det är ju 

han! du måste ta längre ner ((Pekar med fingret på 

texten ovanför den mindre bilden.)) 

56.    ((Sofia följer Veras instruktioner och håller texten 

framför kameran.)) 

57.   Vera: och närmare, närmare  

58.    ((Sofia följer Veras instruktioner.)) 

59.   Vera: så (.) ”Usch! Plupp plupp!” 

60.    ((Visslingen upphör. Sofia vänder blad i boken.)) 

61.   Sofia: och här är björnen Morgan- ((Med speakerröst.))  

62.   Vera: hallå vi ser bara bena hihi ((Skrattande.)) 

63.    ((Sofia flyttar boken fram och tillbaka framför kame-

ran.)) 

64.   Sofia: och han heter Plupp plupp  

65.   Vera: hihi 

66.   Sofia: ((Sätter sig ned i soffan och bläddrar i boken. Reser 

sig och håller upp en ny bild framför kameran, så att 

en avbildad kråka syns i kameran.)) och där är kråkan 

Pyton 

67.   Vera: John 

68.   Sofia: ja: ((Bläddrar bakåt i boken och slår upp en ny bild, 

håller den framför kameran så att en uggla syns i ka-

meran.)) och så är det så (x) och där är en isuggla 

69.   Vera: Isuggla? ((Misstroget.)) 

70.   Sofia: ja den är ju vi:t  

71.   Vera: hihi(.) 

72.   Sofia: och den heter Pluppipluppis ((Med speakerröst.))  

73.   Vera: hihi 

74.   Sofia: ((Slår ihop boken.)) och nu är det 

75.   Vera: nu får jag visa (.) nu får jag visa 

76.    ((Vera och Sofia byter återigen plats. Vera tar med 

sig den lästa boken till korgen, lägger tillbaka den 
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och plockar upp en ny bok.)) 

 

Veras yttrande ”världens tråkigaste bok som finns!” 

med teatralisk röst menar vi innebär en övergång från 

att flickorna undersöker och testar tekniken till att 

leka teve. Just själva skiftet i röst tolkar vi som 

en förändring av leken. Anledningen till att vi defi-

nierar den nya leken som en tevelek är Veras deklara-

tion av att hon ska göra ett ”reportage om björnar” 

(tur 45). Dessutom påminner den förställda rösten om 

en speakerröst hämtad från teve. Veras pedagogiska 

tonfall och sätt att beskriva björnar som ”lucksiga 

djur som kramar i skogen” (tur 45) för tankarna till 

ett naturprogram på teve. Hon berättar också att 

björnarna är både smutsiga och renliga av sig. Hon 

försöker ge tevetittarna en bild av björnen som djur. 

Att Vera har gått in i ett annat projekt än att testa 

videotekniken blir också uppenbart när hon frågar So-

fia och observatören som sitter bakom kameran ifall 

det var bra. Hon inväntar visserligen inte något svar 

men skapar därefter en hybridform mellan å ena sidan 

testa tekniken när hon säger att tittarna kan ”få 

läsa lite själva” och å andra sidan som programledare 

behålla kontrollen och styr vad som ska hända. Att 

Vera innehar den talande rösten är också ett tecken 

på att en ny lek har introducerats. Medan flickorna 

testade tekniken pratade de löpande med varandra och 

initialt var det den som satt bakom videokameran som 

innehade den talande rösten, det var hon som skulle 

kontrollera om det gick att se och läsa vad som stod 

på boksidorna genom videokamerans display. Att den 

talande rösten flyttas fram framför videokameran blir 

på så vis en markör för att befästa inträdet i teve-

leken. 

Ett tag råder osäkerhet kring vilket projekt flick-

orna ska fortsätta med. Flickorna byter plats så att 

Sofia sitter framför kameran och efter en stund tar 
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Sofia fasta på Veras initiativ till teveleken genom 

att också förställa rösten till en speakerröst som 

säger; ”och här är björnen Morgan” (tur 61). Trots 

att Vera både skrattar åt och kritiserar Sofia för 

att hon inte håller upp boksidorna ordentligt mot vi-

deokameran fortsätter Sofia med att presentera karak-

tärerna i berättelsen, ”Plupp”, ”kråkan Pyton” och en 

”isuggla”. Efter presentationen börjar hon göra ett 

avslut på berättelsen. Hon slår ihop boken och börjar 

säga ”och nu är det” men blir avbruten (tur 74). Det 

är precis som om hon ska avsluta med att säga, ”och 

nu är det slut”, vilket ju är ett traditionellt och 

vanligt sätt att avsluta högläsning av sagor på för 

barn. Efter Sofias framträdande byter flickorna på 

Veras begäran plats igen (tur 75). 

Både Vera och Sofia använder sig i det diskuterade 

exemplet av boken Kalas hos Plupp. Båda använder sig 

också av de bilder som finns i boken för att skapa 

sina berättelser. Vera använder sig i björnreportaget 

av en bild där två björnar kramar om huvudfiguren i 

boken, Plupp. Sofia bläddrar i boken och pekar ut och 

namnger figurerna som är avbildade på sidorna. Det 

intressanta verkar inte vara att återge en berättelse 

så korrekt som möjligt, tanken verkar snarare vara 

att snabbt och spontant skapa ett innehåll i tevepro-

grammet. Bilderna fungerar som ett medel för att 

hjälpa flickorna skapa detta innehåll. 

Förutom att tittarna kan se bilderna – vilket gör 

att programledaren kan hålla sig kortfattad och till 

och med peka om det behövs – verkar det vara mer vä-

sentligt för flickorna att säga något snabbt till 

varje bild snarare än att läsa texten. Bilden blir 

därmed helt avgörande för att flickorna ska kunna 

leka tevesagotimme. Samtidigt uppvisar flickorna kun-

skaper i att bilden faktiskt är det centrala mediet i 

teven. De visar att de är medvetna om att teven är 

ett blandat medium där såväl bild som speakerröst är 
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några av de mest väsentliga redskapen för att göra 

teve. Ord och bild är tätt sammanlänkade för att det 

ska bli en berättelse eller ett reportage (jfr mixed 

media Mitchell, 1995). Flickorna blandar denna kun-

skap med kunskaper om sagoläsning där en central te-

matik är att sagoläsaren ska visa upp de bilder en 

saga innehåller (Cochran-Smith, 1984). 

Det är intressant att både Vera och Sofia, utan att 

ha planerat leken i förväg, använder sig av strategi-

er gemensamma för reportrar, programpresentatörer och 

även teveprogram där talarrösten är ansiktslös. Vera 

talar bland annat, som redan nämnts, med en reporta-

geröst hämtad från exempelvis ett naturprogram medan 

Sofia använder sig av den icke-synliga talarrösten 

som ofta finns i barnprogrammen. Hon berättar vem som 

är vem och ger varje djur ett egennamn, ”Morgan”, 

”Pyton” etcetera, innan själva handlingen börjar. 

Eftersom Sofia – och även observatören som inte 

stängt av eller stoppat undan videokameran – har vi-

sat att de accepterar Veras igångsättande av tevele-

ken fördjupas leken efter ett tag ännu mer. När Vera 

återinträder framför kameran leder det till att teve-

leken med hjälp av ytterligare ett antal komponenter 

som är viktiga för att deras lek ska framstå som en 

tevelek etableras fullt ut. 

Excerpt 8 

Praktik: nr. 068, VHS 06, 1.18.15-1.25.45, 980929. 

Deltagare: Vera (åk 2), Sofia (åk 2), Eskil (åk 2). 

Plats: stora samlingsrummet på avdelningen Kastanjen. 

77.   Vera: nu ska jag visa ((Går mot kameran. Sätter sig ner i 

soffan och tittar in i kameran.)) hej och välkomna 

till barnens sago timme nu ska vi läsa ((tittar på 

bokens framsida)) ”Nussekuddens sista stu:rt” ((Med 

speakerröst.)) eller vad det stod bla bla bla ((Slår 

upp boken.))  

78.   Sofia: hihi 

79.   Vera: nu så ska vi läsa här ((Håller ett uppslag ur boken 

framför sig och ”läser”.)) plöp plöp plöp blä blä blä 
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du är för gammal för att ha en plutt plutt kudde tit-

ta själv ((Håller en sida ur boken mot kameralinsen 

som föreställer en äldre man med en kudde.)) och ni 

kan få se på den här roliga bilden ((Håller bokens 

framsida mot kameralinsen.)) 

80.   Sofia: ahihi 

81.   Vera: ((Vänder på boken och visar bokens baksida mot kame-

ralinsen, så att en avbildad kvinna fokuseras.)) tit-

ta här vilken tant (.) ser du?  

82.   Sofia: hihi 

83.   Vera: ((Flyttar boken till knät.)) och sen så ska vi visa- 

och nu ska vi slå upp en sida som handlar om:: KUD-

DAR! ((Håller bokens försättsblad mot kameran.)) 

84.   Sofia: jamen vänta 

85.   Vera: ((Tar bort boken från kameran.)) och nu ska vi göra 

ett annat och dä handlar om en sjuk pappa 

86.   Sofia: ((Håller snabbt fram handen framför kameralinsen.)) 

87.   Vera: ((Håller upp ett uppslag med en illustration mot ka-

meran.)) 

88.    ((Kameran åker över illustrationen från en kvinna med 

ett barn i famnen som gråter, mot en säng med en man 

i som ligger med slutna ögon och håller om en kudde, 

till ett nattygsbord.)) 

89.   Vera: snipp snapp slutt ((Slår igen boken och reser sig ur 

soffan och klättrar bakom kameran.)) nu får jag visa 

er ((försvinner in bakom kameran.)) 

 

Vera har nu bytt bok och talar, förutom till Sofia 

och observatören, också till en tänkt tevepublik som 

hon hälsar välkomna; ”hej och välkomna” (tur 77). 

Hennes formella tilltalssätt tolkar vi som att det 

inte endast är till de i rummet närvarande hon talar. 

Sofia och observatören har suttit där hela tiden och 

kräver egentligen varken hälsning eller välkomnande. 

Vera har emellertid antagit en ny identitet som pro-

gramledare, vilket accepteras av hennes omgivning. 

Efter välkomnandet påannonserar hon också ett namngi-

vet teveprogram ”Barnen sagotimme” (tur 77). Hon ta-

lar om titeln på den bok som ska läsas ”Nussekuddens 

sista sturt” (eg Nussekuddens sista strid). Därefter 

börjar hon läsa utan att bry sig om vad som står på 

boksidan ”plöp plöp plöp blä blä blä”. Själva hand-
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lingen att läsa och att det låter som en berättelse 

är viktigare än bokens innehåll. 

Spontaniteten i leken framträder när Vera presente-

rar boktiteln. Hon börjar läsa titeln men på slutet 

ersätter hon ordet ”strid” med det påhittade ordet 

”sturt”. Syftet är med andra ord inte först och 

främst läsa att boken och till exempel korrekt återge 

dess titel, utan det överordnade syftet är att leka 

teveprogram och upprätthålla formen för leken. 

Även i denna omgång visar Vera upp bilderna i böck-

erna men nu är det inte alls meningen att tittarna 

ska kommentera bilderna eller läsa texten på sidorna 

utan det är helt och hållet Vera som styr (se bild 2 

och 3 nedan). Precis som i exemplet ovan visar Vera 

bilderna för de tänka tittarna, en princip som hör 

till sagoläsningsgenren. 

 

Bild 2 Sagouppläsare i ”Sagotimmen”. 
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Bild 3 Sagouppläsaren visar en bild för tevetittarna. 

 

Bilderna används för att driva berättandet framåt. 

Flickorna har nu använt boken på ungefär samma sätt 

sedan teveleken introducerades (tur 45). Parallellt 

med att Vera påbörjat en ny saga i sagan ”och nu ska 

vi göra ett annat och dä handlar om en sjuk pappa” 

(tur 85), händer något nytt i leken genom att Sofia 

sticker in sin hand framför kameralinsen. Ingenting 

tyder på att syftet är att förstöra för Vera, utan 

Sofia verkar återgå till ursprungsprojektet att un-

dersöka videokamerans teknik. 

Efter det att Sofia tittat på sin hand genom dis-

playen, fortsätter Vera den nyss annonserade nya sa-

gan genom att endast visa illustrationen utan att 

”läsa” någon text. Därefter dröjer det inte länge in-

nan Vera avslutar teveleken genom att lite halvhjär-

tat säga ”snipp snapp slutt”, vilket är en egen vari-

ant av det traditionella sagoslutet ”Snipp, snapp, 

snut – nu är sagan slut.”, och slå igen boken (tur 

89). Därefter sätter sig Vera bakom kameran tillsam-

mans med Sofia och observatören, inspelningen avslu-

tas. 

Avslutande diskussion 
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De båda sagouppläsningslekarna har en del gemensamt 

men självfallet också en mängd olikheter. 

Beträffande likheterna föregås till exempel båda 

exemplen av förberedelser, eller iscensättningar, av 

sagostunden. I Sagostundsexemplet görs iscensättning-

en på flera plan: i) sagoläsarens respektive publi-

kens rumsliga placering, där soffan blir den centrala 

punkten; ii) annonsering i form av att först prakti-

ken SAGOSTUND, sedan den aktuella sagans namn skrivs 

på svarta tavlan; iii) inträdeaförfarande med biljet-

ter och växelkassa; iv) avskärmning av rummet genom 

att stänga dörren. 

I Tevesagotimmen ser vi hela det föregående teknik-

utforskandet som en förberedelse eller upptakt till 

själva sagouppläsningspraktiken. Iscensättningen av 

Tevesagotimmen rör därmed: i) programledarens resp. 

TV-tittarens placering i förhållande till kameran; 

ii) (på)annonsering av det namngivna programmet (”Hej 

och välkomna till barnens sagotimme”). 

Gemensamt för beteendet under båda praktikerna är 

att bilden är central. Under en sagostund ska den vi-

sas upp för publiken och i ett teveprogram om sagor 

ska bilden visas upp ordentligt i teverutan. 

Deltagarnas beteende uppmärksammas mer i Sagostund-

sexemplet än i leken Tevesagotimmen. En rimlig för-

klaring är att skillnaden i antal barn som deltar: 

elva respektive två. 

Leken tevesagotimmen handlar inte först och främst 

om att leka sagostund som i exemplet Sagostunden 

ovan. I tevesagotimmesleken handlar det snarare först 

och främst om att leka teve. Istället för att försöka 

göra en film och själva spela roller väljer Vera och 

Sofia att använda illustrerade böcker för att skapa 

innehåll i teveprogrammen. Men det är inte heller in-

nehållet som är det centrala i teveleken utan leken 

är en uppvisning av de strategier som tevegenren byg-

ger på. Bokens text verkar dock inte vara viktig ef-
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tersom orden kan vara nonsensord som låter som text. 

Det viktigaste verkar vara att få det flickorna gör 

framför videokamerans lins att framstå som en genuin 

tevesituation. Det är viktigt att inte staka sig, att 

använda speakerröst, att ha något att introducera, 

att avsluta programmen och att ha ett innehåll även 

om det aldrig riktigt fokuseras och utvecklas ordent-

ligt. 

I kombination med att leka teve använder flickorna 

sig även av erfarenheter de har från sagoläsningsgen-

ren. För att förstå vad det är flickorna gör är ett 

brett intertextualitetsbegrepp på text och barns läs-

ning mycket användbart (cf. Eriksson, 2002). Flickor-

na kombinerar i leken sina kunskaper från livet och 

väver samman den med bilderböckernas innehåll och med 

de strategier som måste till för att leken ska fram-

stå som en tevelek. Det är en sammanblandning mellan 

vardagslivs- och textlänkar i denna lek (Cochran-

Smith, 1984). 

Samtidigt visar flickornas lek att barnen också 

blandar samman den så kallade goda kulturen – sago-

läsning och lek – med den ofta benämnda dåliga kultu-

ren – tevetittande – (jfr Seiter, 1991).8 Genom att 

koncentrera sig på flickornas interaktion och följa 

barnen i deras handlingar framträder på så vis en 

bild av hur barn uppfattar en vuxeninitierad praktik 

som sagoläsning för barn och hur barn förstår och 

uppfattar tevemediet. Genom att leka tevesagotimme 

visar flickorna vad de vet både om teve och om sago-

läsning. Förutom att flickornas egna kunskaper expo-

neras via leken blir det också synligt hur barnen 

skapar något i mötet med varandra och med observatö-

ren och videokameran. En intressant aspekt är att te-

vesagotimmen innehåller ytterst lite förhandlande om 

hur, vad och på vilket sätt flickorna ska leka leken. 

Det beror kanske på att de leker teve och att teve är 

ett medium som ger ytterst lite plats för att begå 
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misstag, göra bort sig och att argumentera oenighe-

ter. En annan möjlig förklaring är att de intar vux-

enroller och att vuxna i förhållande till barn ofta 

har och utstrålar kontroll. Möjligen är det så att 

förhandlandet mellan barnen upphör när dessa två 

aspekter förenas. Förhandlandet om roller, vem som 

ska läsa och vilka som ska vara lyssnande barn och så 

vidare, var ett viktigt inslag i Sagostundsleken me-

dan det inte verkar finnas utrymme för det i Tevesa-

gotimmeleken. 

Tevemediet anses av många vara passiviserande, men 

Tevesagotimmen visar att en rad sociala handlingar är 

betydelsefulla för att något ska framstå som teve 

(Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000). I Tevesagotimmen 

spelar naturligtvis videokamerans närvaro en oerhört 

stor roll, samt troligtvis även formen på displayen 

som ser ut som en miniatyrteve, för att leken uppkom-

mer. Leken visar med andra ord inte bara hur barnen 

lär sig något genom att leka utan den visar vilka 

kompetenser barn besitter och måste besitta för att 

kunna leka Tevesagotimmen. Exemplet visar också att 

tevetittandet inte är avslutat i den stund som teven 

stängs av utan att både innehållet och formen för vad 

som gör både teve och sagoläsning återkommer i exem-

pelvis barns lekar där receptionen både fortsätter, 

omförhandlas och omvandlas igen (Sparrman, 2002). 

Det är viktigt att förstå barns lek och bruk av 

specifika kulturella genrer ur ett kulturellt per-

spektiv ifall man vill förstå barn som aktörer som är 

med i formandet av det samhälle de är en del av. Så-

väl barns lek som barns lärande är svårt att förstå 

om inte sociala och kulturella faktorer tas hänsyn 

till. Leken hänger alltid samman med faktorer som vad 

barn har att tillgå både i form av materiella ting, 

fantasi och ideologier. 

Vad säger oss dessa exempel om barns förståelse av 

den kultur de erbjuds? Via barns lekande och lärande 
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och genom att studera deras praktikgemenskaper – vad 

de gör i samvaron med varandra – blir det också syn-

ligt hur barn lär av varandra men också hur tidigare 

lärande omsätts till kunskaper som de kan använda sig 

av för att forma sina lekar. Barnen i denna studie 

visar att de lärt sig det som varje bibliotekarie el-

ler förskolepedagog strävar efter, kompetens i sago-

läsning, att barnen besitter en läsningsberedskap för 

att lyssna på en saga och dessutom kan organisera en 

sagouppläsning för varandra såväl ansikte mot ansikte 

som i teve (Cochran-Smith, 1984). 
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Slutnoter 

 
1. I denna rapport använder vi oss av begreppet lek för 

att beskriva barnens icke-vuxeninblandade handlingar. För 

diskussion begreppet lek se till exempel Schwartzman 

(1976), Thorell (1998) och Johansson & Pramling Samuelsson 

(2002). 

2. Samtliga namn – på skolan, fritidshemmet, avdelningar-

na, barnen och personalen – är fiktiva för att skydda alla 

inblandades identiteter och motsvara löftet till deltagar-

na om anonymisering. 

3. Insamlingen av materialet gjordes av Anna Sparrman i 

samband med genomförandet av hennes avhandling; Visuell 

kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker 

(2002). För vidare information om tillvägagångssätt och 

metodiska frågeställningar se vidare avhandlingen. 

4. På det studerade fritidshemmet förekom inga organise-

rade vuxeninitierade sagouppläsningar. 

5. Transkriptionssymbolerna är i stora drag lånade från 

diskursiv psykologi (till exempel Edwards, 1997). 

[ ] Hakparenteser markerar överlappande tal. 

Understryk-

ning 

Signalerar emfas. 

Kursiv Uttalet skiljer sig från omgivande tal, till 

exempel teatraliskt. 

VERSALER Markerar att talet är märkbart starkare än 

omgivande tal. 

° ° Låg röstvolym. 

(4) Mäter pauser i sekunder. 

(.) Mikropaus. 

((Text.)) Transkriptörens kommentar. 

: Förlängning av föregående vokal. 

> < Uttalas med högre tempo. 

< > Uttalas i lägre tempo. 

 



 43 

 

= Omedelbart anslutet till föregående yttran-

de. 

– Avbrott. 

(. . .) Yttrande har uteslutits. 

(text) Osäker tolkning. 

(x) (xx) Ohörbart/a ord. 

hihi Skratt och fniss. 

” ” Uppläsning av text. 

 

6. För en utförlig problematisering kring vilka strategi-

er barn använder för att bemöta videokamerans närvaro i 

ett forskningsprojekt se vidare Sparrman (2002). 

7. För detta förlopp se den fullständiga transkriptionen 

(se bilaga 1). 
8. Jämför Gisela Eckerts avhandling (2001) där hon be-

skriver de dilemman som framförallt föräldrar ställs inför 

i förhållande till barns tevetittande och lek. Tevetittan-

det framställs ofta som något dåligt i polemik mot barns 

lek som anses vara bättre för barnen. Analysen av inter-

vjuerna visade dock att föräldrarna stod inför samma di-

lemman i förhållande till lek som till tevetittande, ef-

tersom förhållandet till leksaker som exempelvis Barbie 

eller Actionman inte var okomplicerat. Trots att flera 

föräldrar i intervjuerna ansåg att dessa leksaker var då-

liga såg de också att barnen både hade roligt och lärde 

sig socialt samspel när de lekte med dem. Eckert visar att 

ambivalenserna i förhållande till både teve och lek är 

vardagsdilemman som de flesta familjer lever med. 


