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Förord

Jag har i mitt arbete som förskollärare under många år dagligen kommit i kontakt med lässituationer för barn. Att läsa högt för grupper var
en dagligt återkommande inplanerad aktivitet, då alla barnen samlades
en stund för att få höra på en berättelse. Ibland förekom vilda protester
då lässtunderna avslutades, eftersom barnen ville höra mer. Jag har
också blivit inbjuden till lässtunder och samtal kring böcker som barnen själva initierade utöver de planerade aktiviteterna, särskilt då tidigt på morgonen då de första barnen kommit eller sent på kvällen
innan de sista barnen gått hem. Jag kunde också iaktta att de ”låtsasläste” för varandra och hittade på lekar och egna aktiviteter med böckerna.
Barns bilderboksanvändande kan undersökas från olika perspektiv.
Under ett tidigare större projekt (”Barndom i omvandling och en ny
barndom” (Dnr 721-2001-5524), finansierat av Vetenskapsrådet) har
förskolebarnens bilderboksanvändande studerats ur såväl barnens eget
perspektiv som ur ett pedagogperspektiv. Det förstnämnda perspektivet redovisas i avhandlingen (Simonsson, 2004a), som belyser barnens
egna användningssätt och egna kulturer kring bilderböckerna. I föreliggande arbete vill jag istället belysa pedagogernas perspektiv och ge
en inblick i deras tankar och uppfattningar kring det vardagliga bilderboksanvändandet i förskolan. Texten bygger dels på resultat ur avhandlingen, vilka utgör en kontext till denna studie, samt dels på nytt
material från ovan refererade projekt.
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Tack
Jag vill rikta ett tack till professor Gunilla Halldén, Ann-Marie Markström, Eva Änggård, Kjell Simonsson, Gisela Eckert samt Mia Thorell
för värdefulla diskussioner och synpunkter under arbetets olika skeenden. Sist men inte minst vill jag tacka de förskolepedagoger och förskolebarn som deltog i denna studie utan Er hade detta arbete inte
kunnat genomföras.

Om bokens upplägg
I det inledande kapitlet kommer jag att presentera några viktiga aspekter gällande bilderboksanvändandet i förskolan. Kapitel 2 handlar om
förskolan och bilderböckerna. I nästa kapitel, Kapitel 3, står metoden i
fokus och här presenteras fokusgruppsintervjuerna, studiens genomförande, samt hur bearbetningen och analysen av datamaterialet gjorts.
Slutligen i Kapitel 4 presenteras studiens resultat.

Linköping i december 2006

Maria Simonsson

Lektor i förskolans didaktik
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1. Inledning

När pedagogen träder in på läsarenan samlar hon ihop
böckerna från barnen och lägger dem på bordet. Hon har
med sig en bok i handen vilken de har påbörjat dagen innan
och som de nu skall fortsätta att läsa (Siv Widerberg: Daghemmet Rödmyran; Utflykten). ”Var skall jag sitta någonstans?” – frågar pedagogen. ”Här! Här! Här, bredvid mig!” –
säger en av flickorna (Annika) och bereder plats för pedagogen. Under tiden flyttar sig Gabriel till Ricky och sätter sig
bredvid honom. Alfredo som kommer sist till läsplatsen med
en bok i handen utbrister – ”Var skall jag sitta?” Pedagogen
bereder plats åt pojken. Anton sätter sig ännu närmare fröken. De sitter trångt i lässoffan. Pedagogen har två barn på
ena sidan av sig och fyra barn på den andra. Gabriel vill inte
att Annika skall nudda hans ben, och försöker att sätta sig
på nytt och skakar på fötterna. Annika drar ihop benen. ”Jag
får inte rum” – säger Gabriel. Pedagogen frågar Gabriel om
bokens innehåll för att få honom tillbaka till boken.1

Att läsa högt för barngrupper efter måltiden, är en dagligen förekommande verksamhet i många svenska förskolor.
Denna undersökning utgör ett vidare steg i beforskandet av bilderboksverksamheten i förskolan. I en tidigare studie har jag belyst barns
1 Tid: (000912) 12.18-12.31, Plats: Förskolan Päronet, Lekrummet. Aktörer: Elin, Annika,

Gabriel, Alfredo, Ricky, Anton samt pedagogen Lena. Bok: Widerberg, S (1982) Daghemmet Rödmyran: Utflykten, Stockholm: Rabén & Sjögren.
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bilderboksanvändande i förskolan (Simonsson, 2004a) utifrån ett
barnsperspektiv med hjälp av etnografiska metoder. Där lyfts också
tidigare forskning2 fram som visar att pedagogerna genom historien
ständigt har haft ambitioner att använda böcker i de små barnens fostran.
Samtidigt kan noteras att det bara finns en begränsad forskningslitteratur kring hur dagens pedagoger resonerar om deras bilderboksanvändande i den pedagogiska verksamheten. Vidare kunde jag under
avhandlingsarbetet konstatera att barnens bokanvändande är avhängigt
av de vuxnas/pedagogernas syn på böcker i förskolan. Slutligen, om vi
i vårt samhälle strävar efter att barnen skall läsa mer frekvent, är det
av intresse att se vilka idéer, tankefigurer och resonemang som förekommer hos pedagogerna i förskolan angående detta. Sammanfattningsvis kan därför hävdas att det finns ett stort behov av att producera ny kunskap kring bilderboksanvändandet i förskolan. Detta behov
har jag också kunnat identifiera under mina föreläsningar landet runt,
när jag mött praktiker såsom förskolepedagoger, lärare och barnbibliotekarier. De har alla varit mycket intresserade av hur bilderböckerna
används i förskolan utifrån ett brukarperspektiv, och jag hoppas att jag
genom detta arbete kan ge dem nya infallsvinklar och hjälpmedel i
deras vardagliga verksamheter.
Den här boken handlar om åtta pedagogers3 tankar och resonemang om bilderboksanvändande på förskolan. I min avhandling (Simonsson, 2004a) nämner jag enbart i förbigående pedagogernas perspektiv, utan att gå djupare in på ämnet, vilket jag ämnar göra i detta
arbete. Jag har här samlat mina tankar och erfarenheter kring förskolepedagogernas syn på barnboksanvändandet i en institutionell miljö för
att generera en fördjupad förståelse av pedagogernas användande och
uppfattningar kring bilderböcker i deras dagliga arbete.
Detta arbete tar inte upp och problematiserar olika pedagogiska
”modeller” kring bokanvändandet. Tanken är istället att visa på pedagogernas tankar och resonemang som utgör grunden för deras handlande i det praktiska arbetet med böcker i förskolan.

2
3

6

Se vidare Rhedin (1992).
I detta arbete kommer jag att använda begreppet pedagoger för att benämna både
förskollärare och barnskötare.
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2. Förskolan och bilderböckerna

ATT SKAPA BARNDOMAR
Children’s lives are lived through childhoods constructed for them by
adult understandings of childhood and of what children are and should
be.
(Mayall, 1996, s 1)

Säljö (2000) menar att vi har lärt oss organisera vissa mänskliga aktiviteter i vad man kallar institutioner eller verksamheter, det vill säga
bestående av starka sociala system som konstruerar sammansatta former av interaktion mellan individer och grupper av människor.
Institutioner för småbarn, som förskolan, konstrueras och utformas
på så sätt att de skall passa i ett visst samhälle, i en viss tid och kultur.
Enligt Dahlberg, Moss och Pence (1999) finns ur ett postmodernt perspektiv ingen essentiell beskrivning av vad ett barn är, utan barnet
existerar i ett visst sammanhang genom relationer till andra människor. Hur vi skapar oss en bild av vad ett barn är och vad det behöver,
får alltså stora konsekvenser för hur vi betraktar barnen, hur vi bygger
relationer till dem, och hur vi utformar barns miljöer (se även Sommer, 2005; James & Prout, 1990; James, Jenks & Prout, 1999). För-
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skolan som institution är alltså en av de miljöer som formar de moderna småbarnens vardagsliv, och med det också konstruerandet av barndomen. Barnen vistas alltså tidigt i det offentliga rummet (Ellegaard,
2000), och förskolan har blivit en naturlig del av det moderna småbarnslivet.
Att det i olika samhällen tillverkas en hel del saker för barnen beror
naturligtvis på att det finns kommersiella intressen i detta, men också
på att vi vuxna har en viss föreställning om att barnen behöver vissa
materiella ting för att kunna förverkliga en viss typ av barndom. Att
man föreslår och konstruerar olika synsätt kring barndomar innebär
alltså att man också konstruerar dess materialitet, såsom saker att leka
med, böcker och andra ”barnsaker”.
Corsaro (1997) beskriver barndomens materiella kultur bestående
av ”clothing, books, artistic and literacy tools (crayons, pens, paper
paints, etc) and most especielly, toys” (s 109). Det konstrueras en syn
att barnen behöver barnkulturella produkter som kan förmedla mening, kunskaper och erfarenheter, det vill säga fungera som medium
för estetiska värden och som kommunicerande en livsstil. Dessa barnkulturella produkter utgör alltså resurser som kan användas i olika
praktiker och bidra till barnens socialisering in i en viss kultur. I detta
sammanhang kan även nämnas Prout (2005), som menar att artefakterna är viktiga för barnen i deras vardagliga sociala liv.
I Sverige kommer barnen i allmänhet i tidig ålder i kontakt med
böcker, som t ex olika typer av pekböcker, ”pop-up” böcker, bilderböcker etc, vilka barnen möter både i hemmet, förskolan, biblioteket,
offentliga väntrum etc. Redan från ett års ålder kan barn vistas på olika tillsynsinstitutioner utanför hemmets väggar, då den svenska staten
erbjuder barnomsorg för barn till yrkesarbetande eller studerande föräldrar. Detta innebär att en stor del av dagens barn tillbringar en stor
del av sin vakentid utanför hemmets väggar där professionella barnpedagoger tar hand om och organiserar deras tid och rum med olika
innehåll (Sandin, 1995). Dessa professionella pedagoger konstruerar
och bygger upp miljöer för barnen kring ideologin ”barnets bästa” i
andan att de skall fostras och insocialiseras i ett samhälle och realiserar på detta sätt med olika redskap den goda barndomen i förskolan.
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att förskolans
miljö, (såväl de psykiska och fysiska aspekterna av den) sänder signaler om vad det är som ska äga rum i den pedagogiska verksamheten.

8

Förskolan och bilderböckerna

Miljön skall vara inbjudande och en källa till barnens olika verksamheter.
När barnen börjar i förskolan har de med sig olika erfarenheter, tankar
och fantasier som de vill ge uttryck för men också få bekräftade av
andra. De söker sig till lekkamrater och det är leken och kamraterna
men också de olika artefakterna, som t ex barnböckerna som finns i
förskolan, som lockar till olika möten och aktiviteter.

BARNS KONTAKT MED BARNBÖCKER
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on
the bank and having nothing to do: once or twice she had
peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures in it, and what is the use of a book, thought Alice, without
pictures or conversations.
Carroll, Alice in Wonderland, (1865, s 1)

Alices tankar kring vad man som barn kan kräva av en underhållande
barnbok har på ett mycket fyndigt sätt summerats i ovanstående citat.
Carroll nämner bilden som sporre, dialogen i berättelsen, samvaron i
en gemensam aktivitet med andra och kulturkonsumtion. Med andra
ord gestaltas en mångfacetterad erfarenhet av bokupplevelsen. Allt
detta beskrivs utifrån ett förmodat barnperspektiv. Trots att detta
skrevs för över ett sekel sedan, pekas det ändå på än idag relevanta
aspekter på bilderboksreception och barns användning av böcker.
Tolkningen av detta citat ger också en vink om de i Carrolls tid rådande idékonstruktionerna av barndomen, där barnboken tilldelats ett
visst innehåll samt vissa funktioner i barnens vardagsliv. Alice ser
boken som oanvändbar om det inte finns bilder och konversation i
den, och ur hennes perspektiv får både texten och bilderna lika stor
betydelse. Med andra ord efterlyser hon kommunikativa mötesplatser,
där olika processer kan skapas och sättas igång. Både illustratören
Tenniel och textförfattaren Carroll har syftet att berätta och visa något,
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det vill säga att genom detta bok-, text- och bildobjekt kommunicera
med betraktaren/läsaren. Samtidigt ingår detta bokobjekt i ett samhälles kulturarv.
Kultur är något som människan skapat, som finns mellan människan
och omvärlden, och som är socialt organiserat. Vi kan också uppmärksamma att barnen idag har samma formella rätt som de vuxna till kulturen (FN:s Barnkonvention artikel 31).4 Barnböcker ingår i den vuxenproducerade barnkulturen, det vill säga kulturprodukter som är producerade specifikt för barn. Uppfattningar om att barn tidigt bör
komma i kontakt med böcker är vanliga, och barnen lär sig genom sin
skolgång att “ta mening“ (Säljö, 2000). På så sätt förmedlas också
föreställningen om att vanan med böcker är viktig och nödvändig för
att klara av den framtida skolgången.
Det produceras rikligt med barnböcker för barn i Sverige, ca 1100
böcker per år (Kåreland, 2001). Alla dessa böcker når dock inte fram
till barnen då det sker ett urvalsförfaranden på vägen, t ex genom de
lokala bibliotekens val av inköp och föräldrars urval av böcker. Vi har
också föreställningen om att barnböcker läses flitigt i förskolans vardagliga verksamheter. Förskolan är också den första utbildningsinstitution som introducerar skriftspråkvärlden för de små barnen. Det är i
förskolan som grunden till det livslånga läsandet hos barnen läggs
(Simonsson, 2004b).
Samtidigt finns i Sverige en annan bild av barns läsande, nämligen
att barn läser alldeles för lite. Inom ramen för olika statistiska studier
av massmedie- och kulturanvändning (se t ex Filipsson, 2000; Statens
Kulturråd, 2001:9) ges en bild av att 3-8 åringarnas läsande har minskat både vad gäller omfattning och tid. Philipsson (2000) visar även
att biblioteksbesöken har minskat något för denna åldersgrupp. Allt
detta har bidragit till bilden av att bokens ställning är hotad, vilket satt
igång ett antal utredningar och insatser som t ex Läsrörelsen. Utbudet
av böcker har inte minskat i titelstorlek, men väl i upplagestorlek, och
i en rapport från Statens kulturråd (1996:1) konstateras att barn får allt
sämre tillgång till böcker.5 Orsakerna till detta är enligt utredningen
4
5

http://www.unicef.org/crc/crc.htm (2005-12-01)
Se även Boken i tiden: Betänkande från utredningen om boken och kulturtidskriften. SOU 1997:141
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bland annat barnfamiljernas sämre ekonomi och de hårda besparingar
som kommunerna tvingats göra; de senare med påföljd att barngrupperna inom barnomsorgen blivit större samtidigt som personalen
minskat i antal och fler biblioteksfilialer blivit nedlagda. Även bibliotekens öppettider kan dock försvåra för pedagogerna att låna böcker.6
Dessa bekymmersamma signaler kring barns läsande ledde också åtgärder på samhällsnivå. Under perioden 1997-2004 kan vi se flera
olika satsningar; först och främst har läsfrämjande insatser blivit allt
fler, bland annat genom Kulturrådets stöd och bidrag till inköp av
barn- och ungdomsböcker till folk- och skolbibliotek i olika kommuner.7 I vissa bibliotek i landet underlättades lånerutinerna för den tidspressade förskolepersonalen genom att olika bokpåsar för högläsning
färdigställdes. Ett annat bidrag från Kulturrådet är att de årligen framställer en bokkatalog för att ge en samlad och sakkunnig bild av barnoch ungdomsboksutgivningen vilken har distribueras till bland annat
de som arbetar med barn och ungas läsning. Dessutom har under den
här perioden inrättats ett internationellt litteraturpris till Astrid Lindgrens minne som också bidrar till en ökad status för barnböcker i samhället.
I en regeringsproposition (Det bästa språket, Prop. 2005:06:2) kring
en samlad språkpolitik diskuteras även barns och ungas läsning. Där
står bland annat följande att läsa:
För att barn skall tillägna sig ett rikt språk är det väsentligt att de tidigt
tar del av böcker. Vuxnas högläsning för små barn är därför av stor
betydelse. Lika viktigt är att barnen verkligen fortsätter att läsa, när de
blir större och kan läsa själva. Läsningen utökar ordförrådet, öppnar
dörren till nya tankar och är en nyckel till framgång i skolarbetet. (s
51)

I citatet ovan poängteras vikten av att barn tar del av böcker och att de
vuxnas roll är att genom högläsning skapa intresse hos barnen för fortsatt läsning. Det är genom läsningen barnen skaffar de kompetenser
som krävs för att kunna uttrycka sig i tal och skrift. Det finns även
ansträngningar gällande de barn som inte har svenska som modersmål,

6

Dagens Nyheter (2003-11-11) ”Barns läsande hindras av snåla öppettider” av
Annika Persson
7 Behovet av stöd varierade bland de 264 bidragstagande kommunerna år 2003.
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genom att de också tar del av den egna kulturens läseskatter genom
högläsning.
Literacy-forskaren Meek (1991) menar att den vuxne som berättar och
läser böcker inte bara utgör en förebild för barnen i läsandet, utan också att hon/han visar barnet att det i sällskap med andra kan konstruera
gemensamma upplevelser kring en text.
Children in their everyday interactions with adults discover that it is
possible to talk about what happens in books, and also apply their everyday understanding of the world to interpreting what they read. Thus,
attitudes and beliefs, the shaping force of children’s thinking and consequently of their contributions to society as they grow up in it, begin
by being associated with the interpretations that others put on these. (s
98)

Det som Meek ovan beskriver är att de vuxnas förhållningssätt till
böcker och läsning samt deras agerande i lässituationer har en avgörande betydelse för hur barnen själva kommer att förhålla sig till böcker.
Antropologen Heath (1986) betonar i en amerikansk studie hur kulturen och den sociala miljön inverkar på barns sätt att förhålla sig till
litteraturen. Den sociala omgivningen, såsom familjens sätt att använda sig av och tala om litteratur och böcker, ger grunder för hur barnen
kommer att kunna bemästra skolans språkkultur. Heath (1986) lyfter
fram familjens betydelse, men jag skulle även vilja lägga till förskolans roll då många av de yngre barnen tillbringar stora delar av sin
vakentid i förskolan och där för första gången möter en institutionell
bokmiljö. Utifrån Meeks (1991) och Heaths (1986) resonemang är det
intressant att ställa frågan hur förskolepersonalen förhåller sig till
barnlitteraturbarnen och barnboksanvändningen i förskolan. Hur ser
de på sina egna roller som professionella barnboksintroduktörer?

BARNBÖCKER I FÖRSKOLAN
I det kommande avsnittet kommer jag att ge en kort historisk beskrivning kring bokanvändande på förskolan. På detta sätt ges en bakgrund
till hur pedagogerna resonerar om bokbruk i dagens förskola.

12
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Kulturhistoriskt sett har Sverige hört till de kulturer där läskunnigheten
varit hög. Läskunnighetskraven på 1700-talet sträckte sig till att kunna läsa
bekanta religiösa texter och vi kan konstatera att det idag förutsätts kompetens för ett komplext användande av texter, t ex att kunna läsa obekanta texter, brukstexter etc (Säljö, 2000). Litterata människor tränas i att lägga
märke till vad som står i texten.
Pedagoger har länge varit intresserade av lämplig läsning för skolbarnen. När pedagogerna sedan började intressera sig för de mindre
barnens fostran och bildning, så fick också lämpliga berättelser och
böcker en given plats. Vad var det då för böcker pedagogerna ville att
de små barnen skulle komma i kontakt med? Jag har valt att koncentrera mig i min beskrivning på systrarna Moberg, Barnstugeutredningen samt efterföljande läroplan för förskolan.

Systrarna Ellen och Maria Moberg
Även i Sverige har det funnits pedagoger som i Fröbels anda verkat
för att utveckla de små barnens fostran. Systrarna Ellen och Maria
Moberg startade t ex Kindergartenverksamhet i Norrköping 1899 och
de räknas som de främsta förskolepionjärerna i Sverige. Mycket
snabbt skapade de, enligt Hatje (1999), ett nationellt avtryck på verksamheten och dess innehåll. Systrarna Moberg hyllade, då det gäller
det barnkulturella området, Alice Tegnérs sånger och Elsa Beskows
sagor och beskrev dem som ”oupplösligt förknippade med barnträdgården i Sverige” (Hatje, 1999, s 102). Det är intressant att uppmärksamma att i deras kindergartenverksamhet hade sagoläsningen en given plats på schemat, vilket de bland annat beskriver i skriften ”Vår
10-åriga verksamhet” (1909) (se bild 1).
När Ellen och Maria Moberg (1909) skildrar en dag på Fröbelstugan i boken ”Vår 10-åriga verksamhet” uttrycker de sig på följande
sätt om det dagliga bilderboksanvändandet:
Det mest lockande det är kanske ändå bilderböckerna, ty de dragas
fram outtröttligt varje morgon och bli aldrig för gamla att se på, i synnerhet om någon tant placerar sig bland barnen och förevisar och berättar. Då kan man vara viss om, att där blir alltid en hel samling barn
omkring den tanten. (s 20; min kursivering)
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Bild 1: Veckoplanering för Fröbelstugan, ”Vår 10-åriga verksamhet ” (Ellen
och Maria Moberg, 1909, s 17).

Det som illustreras i citatet ovan är bilderböckernas stora attraktionsvärde bland barnen men också deras potential som hjälpmedel för pedagogen att samla en stor skara barn kring en gemensam aktivitet.
Här bör dock uppmärksammas det faktum att bilderböcker inte ingick
i alla barns egendom, vilket skiljer sig från dagens situation. För vissa
barn var detta enda möjligheten att få tillgång till sådana böcker.
Systrarna Moberg bidrog också till att utveckla traditioner kring
rim och ramsor genom att ge ut boken Fingerlekar för barnkammare,
Kindergarten och småskola (1910) och senare i samma genre Nasse
vit och Nasse grå (1948). På så sätt (re)producerade de idén om att
barnen behöver en särskild litteratur, och att det är viktigt att de kommer i kontakt med läsning. Hatje (1999) tecknar en bild av att barnträdgårdspionjärerna var nyskapare, då det gällde barnkultur8 och
8

Här bör noteras att det även inom arbetarrörelsen fanns ett intresse för barnens
läsning. År 1903 startade på initiativ av K. G. Ossiannilsson gratis sagostunder
för arbetarbarn på Folkets hus i Malmö (Auraldsson, 1983). I Stockholm startade
Valfrid Palmgren 1911 Stockholms barn- och ungdomsbibliotek efter amerikanskt mönster (Söderblom, 2002).
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barnpedagogik, och att de även påverkade senare tiders förskolepedagogik. Hon menar att kultur och pedagogik var sammanknutna i deras
verksamheter, vilket berodde på den tyska Fröbelpedagogiska traditionen, men också på att de i den praktiska verksamheten vidareutvecklat dessa idéer. Den barnkultur som skapades av barnträdgårdspionjärerna, menar Hatje, handlade om en försköning av barndomen.
Det Svenska Fröbel-Förbundets tidskrift Barnträdgården initierades av
Maria och Ellen Moberg, och den blev en inspirationskälla för barnpedagoger. Den innehöll bland annat artiklar, recensioner och rekommendationer av t ex sagor, lekar och böcker.9

Efter Barnstugeutredningen
En uppstramning av förskoleverksamhetens innehåll och form skedde
i och med Barnstugeutredningen på 1970-talet (SOU 1972:26; SOU
1972:27), där en arbetsplan för förskolan fastlades. Utredningen förespråkade en kognitiv och psykodynamisk grundsyn samt ett dialogpedagogiskt arbetssätt. Då det gäller det litterära området betonades vikten av att arbeta med receptiva aktiviteter bland barnen. Bland annat
lanserades idén om att
Förskolan bör vara utrustad med ett rikligt bokbestånd och med ett på
olika områden användbart bildmaterial som är tillgängligt för både
barn och vuxna. (s 215)

Här poängteras också vikten av faktaböcker och uppslagsböcker som
en källa till information och medel för kunskapssökande, vilka barnen
aktivt skall kunna nyttja (titta, peka och kommentera). Lässituationen
beskrivs som en intim kontakt mellan berättaren och lyssnaren. Det
betonas också att barnen bör komma i kontakt med kvalitetsböcker av
skilda genrer. Vad kan då detta säga om litteraturens roll i det institutionella sammanhanget? För det första betonas barnets egna upplevelser av litteraturen, både som rekreation och som information, för det
andra att sådana boksituationer är attraktiva för barnen, samt slutligen
att berättelser kan utgöra ett medel för att bearbeta redan gjorda erfa9

Se vidare Tallberg Bromans (1991) analys av tidningens första 28 år.
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renheter. Även Vallberg Roth (2002) visar i sin studie om de yngre
barnens läroplanshistoria att sagan under perioden efter Barnstugeutredningen fick mindre utrymme i verksamheten till förmån för faktaböckerna och den informativa litteraturen.
Den statliga ambitionen att radikalisera förskolans bokbestånd och
sättet att arbeta med böcker gjorde att även andra aktörer utanför förskolans domän blev involverade i denna fråga. Biblioteksbladet
(1977:4) blev ett forum för olika inlägg i denna debatt, då detta temanummer handlade om frågor kring samarbetet bibliotek-förskola.
Christina Andersson, dåvarande ordförande i SAB:s10 specialgrupp för
barn- och tonårsverksamhet, betonade där Barnstugeutredningens förtjänster och förespråkade att förskolorna skulle besitta ett eget bokbestånd, som sedan kunde kompletteras med vandringsbibliotek (Andersson, 1977). Från och med 1970-talet fick också förskolan genom
bibliotekslån tillgång till ett större bilderboksutbud än det egna beståndet. Samarbetet mellan förskolan och biblioteken startades och
barnbibliotekarier höll träffar och presenterade nya böcker för förskolepedagogerna.
En annan aktör på denna diskussionsarena var förskollärarutbildaren och litteraturpedagogen Ekström (1977), som tog upp ämnen som
t ex det ringa stödet till bilderboksutgivningen från kulturpolitiskt håll.
Böckerna räcker inte till, deklarerar författaren vid ett flertal tillfällen.
Enligt henne rådde vid denna tid en bokbrist på både bibliotek och
förskolor, då böckerna enligt Ekström blivit dyra, men anslagen till
bokinköp inte ökat.

Böcker i dagens förskola
Det är också på sin plats att i det här kapitlet ge en bild av den förändringsprocess som den svenska förskolan har genomgått under de senaste decennierna, innefattande omstruktureringar och besparingsåtgärder. De politiska och ekonomiska förändringarna under 1980-talet
ledde till att ett förändrat styrsystem av köp- och säljmodell infördes i
många kommuner, vilket berörde de studerade förskolorna i denna
studie. Dessutom ökade också kraven på produktivitet och effektivitet,
10
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vilket bland annat ledde till att barnomsorgs- och skolkommittén gavs
i uppdrag att utarbeta riktlinjer för måldokument för förskolan (SOU,
1997:157). Detta ledde i sin tur till att förskolan fick sin första läroplan (Utbildningsdepartementet, Lpfö 98).
Sedan 1995 är det kommunernas skyldighet att bl a ”tillhandahålla
förskoleverksamhet med god kvalitet utan oskäligt dröjsmål. Skyldigheten gäller alla barn vilkas föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller
har ett eget behov av barnomsorg samt barn med behov av särskilt
stöd” (1998:5). Förändringarna berörde även tillsynsmyndigheten, då
tillsynsansvaret 1998 övergick från Socialtjänsten till Skolverket. Förändringen innebar också att i princip alla 6-åringar hamnade utanför
förskolans ramar och blev inskrivna i skolformen förskoleklass och
erhöll skolbarnomsorg vid tillsynsbehov, medan förskolan tog emot
barn mellan 1 och 5 år. Från och med 1 jan 2003 är kommunerna även
skyldiga att erbjuda förskoleverksamhet för alla 4-5 åringar.
Att studera hur pedagogerna tänker och resonerar om bilderboken,
och hur detta påverkar deras val och användning av böcker är intressant med tanke på den nya läroplanen för förskolan. I följande citat
från Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) kan vi se de officiella
målen som rör bokområdet:
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. (s 9)
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom
bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med
hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. (s 10)

I dessa textutdrag från Lpfö 98 ställs målsättningar upp för arbetet
med barn i förskolan, och jag tolkar de ovanstående utdragen som att
det är en viktig del i förskolans uppdrag att utveckla barnens kommunikationsfärdigheter och kommunikativa kompetenser.
Om vi studerar läroplanstexten närmare så är målen formulerade på
så sätt att förskolan skall sträva mot att uppnå dem. I läroplanen formuleras också en ansvarsfördelning, där en tydlig bild av en minskad
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statlig styrning träder fram. Statens ansvar är att ange de övergripande
målen och riktlinjerna för förskolan, medan ansvaret för dess genomförande delegeras till kommunerna. Det finns inte angivet hur dessa
mål skall nås utan detta överlämnas förskolans personal. Enligt denna
läroplan ges alltså pedagogerna på de lokala förskolorna ett stort handlingsutrymme att utifrån sina egna tolkningar av dokumentet definiera
och välja vilka böcker som skall få finnas på förskolan och när, var
och hur dessa skall användas för att nå de uppsatta målen. Vid en jämförelse med de tidigare måldokumentstexterna för förskolan, kan man
notera den strävan som fanns i Barnstugeutredningen (SOU, 1972:27)
och det Pedagogiska programmet för förskolan (Socialstyrelsen,
1987)11 att mycket konkret och detaljerat beskriva hur pedagogerna
bör arbeta med litteraturen och bilderböckerna. Detta finns det dock
inga spår av i Lpfö 1998.

Svenska studier kring barnböcker och förskola
Då det gäller nationell forskning kring bilderboksanvändandet i förskolan, finner vi att detta är ett forskningsområde med relativt begränsad utbredning. Speciellt gäller detta läsundersökningar beträffande de
allra minsta och Asplund Carlsson (1993) konstaterar att denna brist
även gäller de stora kvantitativa läsvaneundersökningarna (SOU:
1972:20) där förskolebarnen utelämnas till fördel för skolbarn och
vuxna.
Öman (1984, 1986) visar i två FoU-rapporter om förskolans läsvanor, att förskolans läsestunder för det mesta är oplanerade och att de
ofta avslutas innan pedagogerna hunnit läsa färdigt. Dessa lässtunder
fungerar enligt Öman ofta som tidsutfyllnad mellan två aktiviteter
eller som en väntetidsaktivitet då barnen väntar på att bli hämtade.
Hon hävdar vidare att kvalitén på den litteratur som förskolan använder är tillfredsställande, även om litteraturen används på ett oreflekterat sätt, och att barnen inte får hjälp med att bearbeta sina läsupplevelser. Samma författare finner också en mycket stor variation i bokintresset bland förskollärarna, och att ju mer litteraturintresserad perso11

18

Se även Ulla Britta Bruun: Det gör vi i förskolan 1983 samt Lära i förskolan,
Innehåll och arbetssätt för de äldre förskolebarnen, SOU 1990:4.

Förskolan och bilderböckerna

nalen är, desto större vikt lägger den på hur och vad man läser. Slutligen finner Öman att förskolorna saknar kontinuitet i sina besök på
bibliotek eller bokbuss.
En annan studie av barnlitteraturens användning i förskolan är Williams-Granelds (1989) som visar att litteraturläsningen i förskolan inte
har en pedagogisk roll. Hon påvisar att även om pedagogerna besitter
vissa teoretiska kunskaper om litteraturens betydelse för barnens utveckling, används dessa inte i den praktiska verksamheten. WilliamsGranelds (1989) resultat demonstrerar att pedagogerna oftast nyttjade
lässituationerna i disciplinära syften eller i den sociala bemärkelsen att
samla gruppen. Något som är gemensamt för Ömans och WilliamsGranelds studier är alltså att de i negativa ordalag beskriver förskolans
bokanvändande.
Asplund Carlssons (1993) undersökning Från Max till Mio, inriktas
mot hur bokvanorna ser ut på förskolorna, och då speciellt vad det är
för böcker som finns och används på desamma. Baserat på en enkätundersökning bland femtio förskolor i Göteborgs kommun, där hon
frågade vilka böcker förskollärarna läste för de olika åldrarna, samt
vilka böcker barnen tyckte om, visas att det fanns en dold barnlitterär
kanon på förskolorna, där de mest frekvent förekommande böckerna
representerades av författarna Astrid Lindgren (73 % av förskolorna
hade en bok av henne) med bilderböcker som t ex Lotta från Bråkmakargatan och kapitelböcker som t ex Mio min Mio, Gunilla Bergströms Alfons-böcker (65%), Sven Nordqvists böcker om Pettson och
Findus (58%), Margret och H.A. Reys böcker om Nicke Nyfiken
(35%). Författare som är väl kända och prisade inom barnlitterära
forskningskretsar som Anna-Clara och Thomas Tidholm och Inger
och Lasse Sandberg förekom mycket sparsamt vilket Asplund Carlsson ansåg vara förvånande. Hon skriver
Det förefaller som om förskolans litterära kanon utvecklades under
70-talet och inte har förändrats nämnvärt sedan dess (med undantag
för böckerna om Pettson). Resultatet av enkätundersökningen visar
dock att förskolan har en ganska entydig uppfattning om vad barn i en
viss ålder föredrar och klarar av. (s 2)

Det som är intressant med Asplund Carlssons undersökning är att hon
beskriver en dold förskolekanon bestående av en begränsad uppsättning av författarskap och titlar. Detta kan tolkas som att det i försko-
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lan finns ett gångbart litterärt kapital, som används som ett slags kulturellt redskap i verksamheten.
Johansson (2002) har undersökt förskolepedagogers barnlitteratursyn, och sökt efter samband mellan denna och deras praktiska verksamheter. Hon finner i sin intervjustudie med sex förskolepedagoger i
två förskolor, att en traditionell syn dominerar i en av förskolorna,
medan den andra förskolan präglas av ett emancipatoriskt synsätt på
litteraturen.12
I den nyutkomna antologin Modig och stark – eller ligga lågt.
Skönlitteratur och genus i skola och förskola (2005) diskuterar Kåreland och Lindh-Munter bland annat barnens läsmiljö på förskolan.
Utifrån en enkätstudie av 23 kommunala förskoleavdelningar (med
inriktning mot språk, läsning och litteratur respektive genus- och jämställdhetsarbete) samt intervjuer med tio kvinnliga pedagoger, slår
forskarna fast att när pedagogerna väljer böcker eller genomför litteraturaktiviteter i barngrupperna är inte genus ett självklart motiv för
dem. Det framträder andra viktiga aspekter kring valet som t ex utgångspunkt för samtal och vila, underlag för andra aktiviteter, förmedlandet av kulturarv, bearbetning av känslor och inte minst språkutvecklande insatser. Kåreland och Lindh-Munter hävdar i sin studie att
det fanns rikligt med barnböcker på förskolorna och att barnen fick
använda dem även för egna bokaktiviteter. Pedagogerna i studien gav
uttryck för att alla barn var intresserade av läsning, men att pojkar och
flickor väljer olika böcker och har skilda läsintressen och favoriter.
Svenska författare var överrepresenterade i bokutbudet, och de mest
lästa böckerna hade i stor utsträckning manliga huvudrollsinnehavare.

12

20

Johansson (2002) menar med traditionalistisk litteratursyn att pedagogerna förankrar det lästa i de skapande verksamheterna, och att de lyfter fram att barnen
skall förses med litteraturens estetiska värden. Då det gäller den emancipatoriska
litteratursynen, menar Johansson, så uttrycks denna genom ett dialogiskt förhållningssätt till barnen, där pedagogerna strävar efter att tillgodose barnens konkreta läsbehov.
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SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis kan vi utifrån denna historiska exposé konstatera
att böcker har en lång tradition i förskolan och att deras ställning som
pedagogiskt medel är oförändrad. Barnbokssynen har dock under resans gång ändrat karaktär från att vara uppfostrande till att bli roande
och utvecklande. Detta ligger i linje med vad Shavit (1986) framhåller, nämligen att hur vi tänker kring barnen också speglas i det bilderboksinnehåll som produceras för dem. Barnboken är inte en isolerad
företeelse, utan är beroende av t ex samhällets värderingar och uppfostringsideologier. Barnböcker har inte alltid varit lättillgängliga och
disponibla för alla barn under historiens gång. De barn som varit exponerade för förskoleverksamhet har dock alltid mött barnboken där.
Vidare har också de förändringar som skett under de senaste decennierna uppmärksammats, nämligen att allt yngre barn (4-5-åringar) av
kommunen erbjuds institutionella verksamheter samt att den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 98) genom sina öppna formuleringar möjliggör för de lokala aktörerna att utforma verksamheten efter sina specifika uppfattningar och förutsättningar.
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3. Metod

Det är nu på sin plats att redogöra för de metoder som användes för
denna studie. Studien baseras på ett större etnografiskt insamlat datamaterial kring förskolebarns bilderboksanvändande (Simonsson,
2004a). Under år 2000 har 35 timmars videobservationer samlats in i
två förskolor (här benämnda förskolan Äpplet och förskolan Päronet).
I studien ingick 52 förskolebarn i åldern 3-5 år. För det föreliggande
arbetet används huvudsakligen fokusgruppsintervjumaterialet, men
också delvis det etnografiska observationsmaterialet.13

FOKUSGRUPPSINTERVJUER
För att söka kunskap om pedagogernas föreställningar om böcker, och
då framför allt bilderböcker, på förskolan, bedömde jag att fokusgruppsintervjuer var en lämplig metod att använda.
Tidigare användes denna datainsamlingsmetod mestadels vid
marknadsundersökningar (Wibeck, 2000), men används idag mer och
mer som en datainsamlingsmetod inom socialvetenskaperna. Fokusgrupp14 är en kvalitativ forskningsmetod som har som syfte att snabbt
generera mycket information genom att en grupp människor diskuterar
ett på förhand givet ämne under en begränsad tid. Forskarens syfte är
att ta reda på vad deltagarna tänker och känner kring det aktuella ämnet.
13

För en mer detaljerad information om de aktuella förskolorna och det etnografiska datamaterialet hänvisas läsaren till Simonsson (2004a), metodkapitlet.
14 Se Morgan (1996) och Wibeck (2000).
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Fokusgruppernas flerpartssamtal leds av en så kallade moderator samt
ibland medhjälpare som sköter den tekniska utrustningen såsom bandspelare och videokamera. Moderatorns roll är att om nödvändigt introducera nya aspekter av ämnet och alltså inte att intervjua personerna i gruppen, det vill säga gruppdeltagarna skall i första hand själva
fritt diskutera det givna ämnet med varandra.

DATAINSAMLING
Pedagogerna i de studerade förskolorna tillfrågades om de var intresserade av att delta i fokusgrupper för att diskutera barnböcker, och
båda personalgrupperna var mycket positiva till att delta i sådana samtal. Dessa sessioner kunde enbart anordnas utanför deras ordinarie
arbetstider, och de skedde därför på kvällstid.
Jag valde att göra fokusgruppsintervjuer med dessa personalgrupper av flera anledningar. Pedagoggrupperna hade t ex en vanligt förekommande sammansättning, och genom intervjuerna önskade jag
komma åt en slags kollektiv föreställning om bilderböckerna på förskolan. Då dessa pedagoger berättade att de inte brukade samlas för att
diskutera barnböcker i förskolan, såg jag också fördelarna med att
skapa just ett sådant forum.
Wibeck (2000) skiljer på moderatorns roll beroende på om det är
ostrukturerade eller strukturerade fokusgrupper det handlar om. Jag
valde att göra en ostrukturerad fokusgruppsintervju och Wibeck menar
att det i sådana grupper är moderatorns roll att introducera ämnet, men
att därefter vara så passiv som möjligt och enbart ingripa i samtalet
vid behov. Det är alltså gruppdeltagarna som skall diskutera med varandra. Jag agerade själv moderator i båda fokusgruppsintervjuerna och
innan fokusgruppsintervjuerna förberedde jag diskussionerna genom
att samla stimulimaterial till samtalen vilket bestod av de bibliotekslåneböcker som de just då hade inlånade i de aktuella förskolorna. Att
jag valde dessa böcker berodde på att pedagogerna använt dem i det
dagliga arbetet, som t ex vid lunchläsningarna. Dessa lades på bordet
med omslagssidan uppåt. När pedagogerna satte sig vid bordet inledde
jag med att presentera vad studien gick ut på och poängterade samtidigt vikten av att pedagogerna skulle tala fritt och med varandra. Jag
underströk också att jag inte var expert på området och att jag inte
hade för avsikt att kontrollera vad de kunde om bilderböcker. Därefter
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bad jag att de skulle titta i de låneböcker som jag lagt fram, vilka alltså
hade syftet att utgöra ingångar till diskussionerna.
Samtalen i de två olika intervjuerna blev av mycket olika karaktär.
På förskolan Päronet var samtalet mer återhållsamt och deltagarna
orienterade sig mot mig som intervjuare. På förskolan Äpplet däremot
var diskussionerna mer livliga och öppna. Jag gjorde den första fokusgruppsintervjun i förskolan Päronet, och i diskussionerna där förekom
inte mycket överlappande tal utan deltagarna tillät varandra utveckla
sina tankar och åsikter, vilket också medförde att det blev en del pauser. Pedagogerna Lena och Ingrid kom med de flesta inläggen medan
de andra två (Lotta och Siri) var relativt tysta.
I förskolan Äpplet hade alla i personalen anmält sitt intresse till att
delta i fokusgruppintervjun. Vid intervjutillfället hade dock en av personerna blivit sjuk. Av de återstående fyra deltagarna var en pedagog
(Moa) relativt ny i personalgruppen, då hon bara arbetat där i ett halvt
år. Detta märktes också i samtalet då de andra tre frekvent pratade om
sina tidigare gemensamma erfarenheter, även om Moa emellanåt också förde fram sina egna erfarenheter. Samtalet hade ett jämnt tempo
och det förekom mycket skratt och skämt mellan deltagarna. De pratade engagerat med varandra och min roll blev här mer tillbakadragen.
Jag vill dock här notera problematiken i att intervjua personer i en
yrkesgrupp om deras arbete, då deras svar kan påverkas av att det
finns en normativ föreställning om vad som är rätt svar på frågorna.
De olika pedagogernas vana/ovana att reflektera över i detta fall bokanvändandet kan naturligtvis också ha påverkat intervjusituationerna.
Dokumentation
I min dokumentation av fokusgruppsintervjuerna har jag använt videokameran som hjälpmedel. Vid valet mellan ljudband och videoinspelning valde jag den senare metoden, eftersom jag även ville fånga
deltagarnas icke-verbala agerande med såväl varandra som stimulimaterialet, t ex hur de bläddrade i böckerna och pekade på bilderboksbilderna. En annan fördel var att videotekniken gjorde det lättare att skilja talarna åt vid bearbetningen av materialet.
Nedanstående tabell (Tabell 1) ger en illustration och sammanfattning av fokusgruppsmaterialet.
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Tabell 1. Presentation av fokusgruppsintervjuerna
Grupp

Yrkesgrupper

Samtalets
Natur

Samtalets
längd

Förskolan Äpplet

1 Förskollärare
3 Barnskötare

livlig

1 tim 44 min

Förskolan Päronet

2 Förskollärare
2 Barnskötare

återhållsam

1 tim 24 min

ANALYSARBETET
Fokusgruppsmaterialet har transkriberats i sin helhet, där mitt val av
transkriptionsmetod syftade till att behålla talets karaktär. Mer specifikt har transkribering gjorts med en detaljeringsgrad som Linell
(1994) benämner nivå 3, vilket innebär att fokus ligger på att återge
det kognitiva innehållet i det sagda för att sedan använda sig av en
innehållsanalys av materialet. Att samtal-talat språk översätts till text skrivet språk inbegriper alltid en selektion där vissa data faller bort.
Detta kompenserade jag med att som ovan nämnts pendla mellan det
transkriberade och det videoinspelade materialet. Analysen av det inspelade fokusgruppsmaterialet skedde i två steg, där det i första steget
gjordes en innehållsanalys. I det andra steget segmenterades hela materialet för att på så sätt komma åt innehållsaspekterna. Därefter försökte jag föra samman det segmenterade materialet till mera övergripande teman.
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4. RESULTAT

PEDAGOGINITIERADE BOKPRAKTIKER
Innan jag i detalj går in på resultaten från fokusgruppsintervjuerna,
vill jag som en bakgrund först visa hur pedagogerna organiserade
bokaktiviteterna i förskolorna. Noteras bör att jag med bokaktiviteter
här menar samspel mellan en bok/böcker och dess användare, samt att
beskrivningen bygger på det etnografiska datamaterial som samlades
in i samband med mitt avhandlingsarbete (se vidare Simonsson,
2004a).
Pedagoginitierade bokaktiviteter var en form av bokpraktiker som
jag kunde observera under min etnografiska datainsamlingsperiod på
förskolorna. Den andra formen är när barnen själva initierar bokläsningssituationer. Totalt dokumenterade jag under min vistelse 40 pedagoginitierade bokaktiviteter (inklusive 3 biblioteksbesök). Dessa
aktiviteter var dels inplanerade i verksamheten, t ex lunchläsningar
och förberedelser, biblioteksbesök och andra samlingssituationer, men
de kunde också uppstå spontant under det fria lekutrymmet.
Tabell 2 nedan visar en karta över observerade pedagoginitierade
bokaktiviteter under tretton veckor i förskolan Äpplet och förskolan
Päronet. Det vi bland annat kan utläsa från denna tabell är att den
största delen av de observerade pedagoginitierade bokaktiviteterna
skedde kring de dagliga högläsningsstunderna.
Förberedelser för lunchläsningen och lunchläsning
Dessa typer av bokkontakter har pedagogerna ”schemalagt” det vill
säga de är tidsmässigt bestämda och har även givna platser. Förberedelserna innebär att barnen förväntas att vänta tills alla är färdiga med
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Tabell 2. Pedagoginitierade bokaktiviteter
Pedagoginitierade bokaktiviteter

antal

Förberedelser för lunchläsningen och lunchläsning15

30

Samling

2

Läsning för ett eller flera barn

5

Biblioteksbesök

3

Totalt:

40

måltiden, vilket innebär att de under denna tid skall sysselsätta sig
själva med böcker. De skall sitta på soffan och de skall titta i böcker.
Denna stund är inplanerad av pedagogerna även om de inte är direkt
närvarande och aktiviteten är självinstruerande det vill säga barnen
behöver inte be om hjälp för att klara av situationen. Om barnen behöver kontakten med pedagogen under denna stund så handlar det
oftast om att pedagogen skall lösa konflikter.
Det som är intressant med förskolan Äpplet är att pedagogerna även
använder bokläsningen som en aktivitet medan man övergår från en
aktivitet till en annan. Det vill säga när barnet behöver ”vänta” (t ex
att alla barn skall samlas, eller kommer in i olika takt från utevistelsen), nyttjas denna stund till individuellt bokbläddrande.
Lunchläsningen har alltså blivit en rutinaktivitet efter avslutad måltid. Här bör uppmärksammas att lunchläsning är ett vanligt förekommande fenomen i de svenska förskolorna och att pedagogerna lägger
stor vikt vid att göra aktiviteten till en kollektiv samvaro. Under datainsamlingsperioden har jag videodokumenterat 30 lunchläsningstillfäl-

15
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Lunchläsningen föregås av olika förberedelser på förskolorna. På förskolan Äpplet sätter sig barnen med böcker även före lunch.
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len; det vill säga en daglig dos av högläsning. Förslag till böcker för
lunchläsningen kom från både barnen och pedagogerna, men vilken
bok som det till slut blev var även starkt beroende av t ex vilken bok
som råkade hamna överst i högen då pedagogen samlade in böckerna i
läsgrupperna. Nedanstående tabell (Tabell 3) ger ett smakprov på
böcker som barnen kom i kontakt med under lunchläsningarna. Hur
många böcker som lästes kollektivt vid lästillfällena berodde dels på
hur långt tid det tog att läsa böckerna och dels på barnens ”lyssnarsugenhet”.
Samling
I förskolan Äpplet involverade fyraåringarnas pedagoger böcker i de
dagliga samlingssituationerna, vilket inte förekom på förskolan Päronet. Detta skedde på olika vis, men oftast ville pedagogerna illustrera
och konkretisera något med böckerna för barnen, det vill säga dessa
involverades i samtalssituationer. Naturstudier och skapande verksamhet var områden till vilka pedagogerna nyttjade böckerna. Som ett
exempel kan nämnas att man till temat ”Myrorna” använde såväl faktaböcker (Natur och Kultur, 1975) som skönlitterära bilderböcker
(Anna Bengtsson, 1994, 1995, 1998). Pedagogen läste då boken högt
för barnen och visade bilderna för dem samt ställde frågor kring bokens bilder.
Som ett annat exempel, har man i den skapande aktiviteten på förskolan Äpplet nyttjat bilderboken Vit och Svart (Sandberg & Sandberg, 1986) och inlett samlingen med att läsa den för att på så sätt inspirera till färgsamtal med barnen, men också för att inspirera till den
kommande skapande aktiviteten, där barnen fick göra färgexperiment
genom att skapa fjärilar.
Här måste dock inflikas att böcker sällan förekom på samlingarna
under mina datainsamlingsperioder. Detta överraskade mig då jag föreställde mig att just samlingarna var ett forum för att involvera böcker. Situationen var istället den att pedagogerna använde samlingarna
för information och för samtal kring sådant som rörde barnens vardag,
och att läsningen sparades till lunchtid.

29

Resultat

Tabell 3. Böcker16 som användes under lunchläsningarna i de studerade
förskolorna (4-5 åringar)
FÖRSKOLAN ÄPPLET

Antal
barn:
6
6
6
8
7
8
7
8
5
6
7
5
7
8
8

16

30

Boktitel:

FÖRSKOLAN PÄRONET

Antal Boktitel:
barn

Pettson: Pannkakstårtan
Pingvinen Pings resa
Grodan i vida världen
Pannkakan
Elmer i blåsväder
Dummer Pjotr och Prinsessan (Grimms sagor)
Laga mig, sa Pulvret
Myran Myra räddar stacken.
Bollongexpeditionen
Myror i fara
Blomsterfesten i täppan
Pelles nya kläder
Taktil-boken

5
3

Tevje
Vem skall röra i soppan?

5

Kalas, Alfons Åberg!

5

Millan får en ny kompis

5
6
7

Stenboken
Daghemmet Rödmyran: Utflykten
Dit vinden blåser

5
5
5

Sune Sockergryn
Hunden Sture blir gammal
Ellen på stranden

Nicke Nyfiken drömmer
om tivoli
Ellen på stranden

4

Kringel

7

Poesiboken
Rädda Joppe, död eller
levande
Rädda Joppe, död eller
levande

6
7

Ture blir blöt
De magiska kritorna
De magiska kritorna
Pannkakan

7

Billy och den konstiga dagen

Se den detaljerade bilderboksförteckningen i referenslistan.
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Läsning för ett eller flera barn
I denna studie har det kunnat urskiljas olika anledningar till att pedagogerna initierat högläsning för ett eller flera barn under den fria lektiden. På förskolan Äpplet föreslår t ex pedagogen Mona-Lisa för Tina
att de skall läsa en stund, och hon motiverar det utifrån att ”Jag får
aldrig läsa för dig, för du går hem före lunch!”.17 Det aktuella barnet
går enbart tre timmar om dagen i förskolan.
Ett annat sätt att initiera läsning för ett barn ser vi hos pedagogen
Lotta, som vid ett tillfälle föreslagit och inlett läsning för ett barn. Hon
ser i ögonvrån att en annan pojke kommer till bokhyllan för att hämta
en bok. Lotta frågar då pojken om han också vill lyssna på boken, vilket han vill.18 Detta är exempel på hur pedagogen kan öppna upp läsarenan för fler deltagare.
Biblioteksbesök
En annan form av pedagoginitierade aktiviteter kring böcker utgörs av
biblioteksbesöken. Målsättningen med dessa aktiviteter är enligt personalen att låna böcker till förskolan, då det egna bokbeståndet enligt
dem är alldeles för magert, samt att ge barnen biblioteksvana. Personalen på båda förskolorna hade för vana att gå till det lokala biblioteket, men det förekom även någon gång att de åkte till stadsbiblioteket.
Förutsättningarna för att ta sig till det närmaste biblioteket skilde sig
markant åt mellan de aktuella förskolorna, och denna faktor påverkade
också organisationen av dessa aktiviteter. I förskolan Päronet arrangerades dessa besök både som individuell aktivitet med några få barn
och en pedagog och som kollektiv helgruppsaktivitet, då kvartersbiblioteket låg på fem minuters gångavstånd. Förskolan Äpplet hade
andra villkor, och det krävdes en betydande ansträngning för att ta sig
till biblioteket. Av den anledningen användes oftast personalens bilar
till att skjutsa barnen till biblioteket. Men det förekom också att personalen själv gick dit på sin fritid och lånade böcker för avdelningen,
med motiveringen att de inte hann gå med barnen. Detta berodde enligt personalen på krocken mellan bibliotekets öppettider och förskolans måltidstider. Själva biblioteksbesöken hade en likartad struktur i
17
18

000411.
000412.
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båda förskolorna, vilket innebar att låneböcker återlämnades av personalen, att barnen fritt fick botanisera på barnavdelningen (barnen gjorde även små utflykter till vuxenavdelningen) samt att nya böcker lånades.
Personalen ombads att spara på biblioteketsutlåningslistorna.19 I
förskolan Äpplet registrerades nio biblioteksbesök med totalt 693 lån,
medan förskolan Päronet besökte biblioteket vid åtta tillfällen och
lånade 244 böcker under samma period. Totalt lånades alltså 937
böcker på de aktuella förskolorna under ett års tid (se Tabell 4 nedan).
Om vi gör en jämförelse mellan de studerade förskolorna, så skiljer de
sig alltså åt vad gäller mängden lånade böcker. Av detta följer det att i
förskolan Äpplet, där det lånas en och en halv gånger mer böcker än i
förskolan Päronet, fanns en större mängd böcker i omlopp.
Materialet visar att de flesta barnen var vana biblioteksbesökare.
Dock hände det under min datainsamlingsperiod att två av barnen
gjorde sina allra första biblioteksbesök (Miriam och Pernilla), och
detta kommenterades i uppskattande ordalag av föräldrarna. Genom
att barnen får följa med till biblioteket, introduceras och insocialiseras
de alltså i en boklånartradition.
När det gäller själva biblioteksbesöken, så uppmanade pedagogerna
barnen att själva gå och titta i böcker och de hjälpte dem att hitta
böcker, samtidigt som pedagogerna själva botaniserade bland hyllorna. Barnen var hänvisade till barnavdelningen, även om det hände
(som tidigare nämnts) att några barn från förskolan Päronet fick gå till
vuxenavdelningens faktaboksavdelning. Jag kunde t ex under ett av
mina totalt tre biblioteksbesök med förskolorna iaktta Rashid (3 år)
som under ett helt biblioteksbesök var sysselsatt med att bläddra i en
körkortsbok.
Det fanns inget samarbete mellan biblioteken och de studerade förskolorna, även om bibliotekarierna hjälpte till vid önskemål om speciella böcker.

19
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Tabell 4: Förskolornas bibliotekslån under ett år
Förskolan Äpplet

Förskolan Päronet

1

maj

84

1

maj

28

2

juni

50

2

september

38

3

augusti

57

3

oktober

35

4

september

100

4

november

13

5

oktober

85

5

december

35

6

november

86

6

februari

27

7

januari

112

7

april

36

8

april

53

8

maj

32

9

maj

66

Totalt: 693 böcker

Totalt: 244 böcker

Sammanlagt: 937 böcker

Sammanfattningsvis kan vi konstatera här att personalen i de båda
förskolorna var angelägna om att skaffa böcker till barnen och att skapa olika boksituationer för barnen. Jag vill dock här kommentera att
jag vid samtal med barnbibliotekarier från olika delar av landet kunnat
konstatera att kontakten mellan förskolorna och barnbibliotekarierna
ser väldigt varierande ut. Även bokbestånden varierar från en förskola
till en annan, vilket jag har fått bekräftat i samband med mina föreläsningar i landet.
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BILDERBOKENS STÄLLNING I FÖRSKOLAN
Barn- och bilderboksläsningen har en given plats i förskoleverksamheten, vilket ovan diskuterats. Alla de intervjuade pedagogerna tycker
om att läsa barnböcker, och den dagliga kontakten med böcker är påtaglig i deras diskussioner. Pedagogernas sätt att tala om bilderböcker,
och deras syfte med och användning av böcker i den pedagogiska
verksamheten, har sin utgångspunkt i deras barnsyn i det institutionella sammanhanget förskolan. Detta empiriska arbete har till sin främsta
uppgift att belysa de sätt på vilka pedagogerna formulerar sig kring
utbudet och användningen av bilderböcker på de studerade förskolorna, och hur de ser på dem som ett medel att skapa en barndomsmiljö.

Boken som barnkultur
Under diskussionerna framträdde i båda fokusgrupperna en tydlig bild
av att bilderboken, och barnboken överhuvudtaget, har och har haft en
given plats inom förskolan som en del av barnkulturen.20 Deltagarnas
föreställning var också klar: boken är viktig för barnen. Pedagogerna
ser alltså bilderboken som något som har en given plats i förskoleverksamheten och de ifrågasätter därför inte böckernas existens på
förskolan. Det finns både en acceptans av traditionella idéers fortlevnad vad gäller bokens existens i förskolan, och en självklar acceptans
av att barnen bör komma i kontakt med böcker, en vuxenproducerad
barnkultur, medan de är på institutionen.
I pedagogernas samtal framkommer att de anser att barnen skall
möta böcker som beskrivs som klassiker och moderna halvklassiker,
och de pratar om att föra in barnen i en kulturgemenskap och förmedla
något som varje barn bör känna till och ha erfarenheter av, det vill
säga det kulturarv som skall förmedlas till dem. Vid en sammanställning av vilka böcker/författare pedagogerna nämner i de båda fokus20
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grupperna, finner vi författarna Elsa Beskow, Astrid Lindgren, bröderna Grimm, Sven Nordqvist, Gunilla Bergström, Inger och Lasse
Sandberg, Lennart Hellsing, Anna-Clara Tidholm, Jan Lööf samt bokserier som Muminböckerna och Nisse-böckerna. De nämner många av
de författare som i vårt samhälle har lyfts upp till kulturella ikoner,
vilket enligt pedagogerna ger en försäkring om kvalitet. Detta är också
det bokurval som Asplund Carlsson (1993) finner i sin studie om förskolans litteraturval för barn i åldern 1-7 år, och dessa titlar och författare kan alltså ses som ett slags barnbokskanon i förskolan. I pedagogernas sätt att prata om bilderböcker framträder bilden av att det handlar om att få in en speciell barnkultur på förskolan, vilket också formulerades i deras oro inför vilka bilderböcker som kommer in på förskolan.
Samtidigt kan i pedagogernas resonemang också skönjas idéer om
att utjämna skillnaderna mellan de barn som exponeras för respektive
inte exponeras för böcker i hemmiljön. Om det inte finns någon som
läser för barnen i hemmet, eller om barnen där inte har tillgång till
annat än populärkulturella produkter, så blir de inte heller rustade med
ett litterärt kapital, och genom att det då läses högt för dem en gång
om dagen på institutionen så får de ändå tillgång till ett sådant. I förskolan kan alltså enligt pedagogerna skillnader av denna typ kompenseras genom organiserade högläsningsstunder och biblioteksbesök för
alla barn. På så sätt kommer alla förskolebarn att ha en grundläggande
bokerfarenhet och bokkompetens att ta med sig till skolan. Även i
Ivarsson-Janssons (2001) studie, om hur de anställda i förskolan uppfattar sitt uppdrag visas att pedagogerna ser som en av förskolans
uppgifter att komplettera hemmet i en rad olika avseenden, och att
förbereda barnen inför den obligatoriska skolan.
Utifrån Bourdieu (1984) skulle man kunna se det som att förskolan
som utbildningsinstitution förmedlar ett slags kulturellt kapital i form
av en viss mängd böcker och titlar samt förmedlar kunskaper om deras
rätta bruk, vilket lägger grunden till framtida skolframgång. Pedagogerna har alltså ambitionen att föra in barnen i en speciell kulturell
gemenskap. På så sätt kan man se tendenser till förskolans roll att
normalisera bokanvändandet och leverera normer för detsamma.
Sammantaget framgår av pedagogernas diskussioner, att det finns
en föreställning om ett idealt barnbokskanon, vilket de försöker lansera för alla barn på förskolan. Denna bild kommer fram genom den
självklarhet med vilken de ser på barnbokens plats på förskolan och
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genom deras identifikation av god kvalitetslitteratur. Dessutom hyser
pedagogerna föreställningen om att förskolan skall ge barnen en bilderboksvana som ett komplement till den de får i sina hem och ute i
samhället. Att bruka ett barnbokskanon i förskolan kan ses som ett
slags ideal, ett rättesnöre att sträva efter i en pedagogisk institution.
Dock menar pedagogerna att detta kan vara problematiskt, då de på
samma gång i sin verksamhet har ett antal andra mål och uppgifter att
uppnå. Hur pedagogerna åstadkommer detta, det vill säga hur de definierar och positionerar barnkulturen i förskolans verksamhet, och hur
de implementerar den i praktikerna, kommer att behandlas i nästa avsnitt.

Förberedelser för framtiden
I de båda pedagoggruppernas samtal återfinns genomgående en stark
anknytning till de olika ålderskategorier som finns på dessa förskolor.
Diskussionerna kretsar kring vad barnen kan förstå och tillägna sig av
en berättelse då de är 3-4-5 år, men också kring vilka böcker pedagogerna anser vara lämpliga och möjliga för just dessa ålderskategorier.
I pedagogernas sätt att resonera, framträder tydligt deras utvecklingspsykologiska kunskaper om barnet, vilka alltså även blivit den förståelseram och den norm de använder sig av i sina pedagogiska bedömningar. Detta synsätt framträder också generellt i den pedagogiska
praktiken, som till exempel när de pratar om hur de skall välja böcker
på biblioteket och hur de fördelar böckerna mellan olika åldersrum
och läsegrupper.
Jag vill här referera till Walkerdine (1984) som menar att utvecklingspsykologin har skaffat sig en hegemonisk position som ett sätt att
i pedagogiska sammanhang tala om barnet. Vidare visar Gars (2001)
studie av utvecklingssamtal i förskolan hur övervakning av normalitet
blir en följd av denna diskurs. Denna beskrivning överensstämmer,
menar jag, med det sätt på vilket pedagogerna i denna studie resonerar. Det är alltså inte överraskande att pedagogerna konstruerar bilden
av förskolebarnet som objekt, och att de ser bokanvändandet som något som ingår i det paket av resurser som kan användas för att gynna
barnets utveckling, vilket är ett av målen med den institutionella verksamheten. Exempel 1 nedan beskriver hur pedagogerna på förskolan
Päronet diskuterar varför de använder sig av barnböcker i förskolan.
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Exempel 1, Förskolan Päronet
Ingrid:
Lena:
Siri:
Lena:

De har alltid funnits med! (Skrattar)
Ja
Man måste ju lära sig, och läsa, massor…Språk,
och lära sig sitta och lyssna.
Och fantasi. Man måste utveckla sin fantasi.

I denna korta dialog fångas på ett kärnfullt sätt pedagogernas syn på
bokanvändandet i förskolan. Det sätt på vilket de motiverar användningen, handlar dels om att boken traditionellt alltid har haft en given
plats i förskolan, samt att barnen skall lära sig saker, och att läsning är
en viktig kunskap för det framtida livet. Pedagogerna anser att de lägger grunden till barnens kompetenser inom en rad olika områden med
hjälp av böckerna, som t ex språk, begreppsbildning, kommunikationsfärdigheter och litterära upplevelser, samt att barnen lär sig att
sitta stilla. I detta sammanhang nämns också att barnet måste utveckla
sin fantasi. Dessutom betonar pedagogerna vid ett flertal tillfällen i
båda fokusgrupperna att barnen skall få positiva upplevelser av böckerna och sagorna. Låt oss nu titta närmare på de funktioner som pedagogerna tilldelar böckerna: som kanal för språkutveckling, kunskapskälla, väg till koncentration samt väg till att utveckla fantasin.

Bilderboken som kanal för språkutveckling
I båda pedagoggrupperna har pedagogerna poängterat att de använder
böcker för att utveckla barnens språk, innefattande ordförråd, språkförståelse etc. I nedanstående exempel ges en inblick i hur denna process går till.
Exempel 2, Förskolan Äpplet
Kajsa:

Men det är väl också så att de ser bilder, och
att de får ett språk till bilderna. Det är väl de
som de nappar på, särskilt när de är mindre
och förstärker sitt språk på så sätt. Det tror
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Mona-Lisa:
Kajsa:
Mona-Lisa:
Kajsa:

jag, det är så.
De samlar på ord kan man ju säga.
Ja, det gör de.
De fyller på sitt ordförråd.
Ja, sen får de en konkret bild och det är mycket lättare att ta till sig ordet. Det måste vara så
när man är liten. Det är så.

Pedagogerna knyter alltså samman språk och lärande, och då de ser
böckerna som ett medel att kunna åstadkomma detta, skapar de olika
bokrelaterade aktiviteter, såsom högläsningsstunder för alla, och införskaffar särskilda böcker för individuella barn t ex ordböcker. Detta
diskuterades särskilt ingående i förskolan Päronet, då pedagogerna där
menar att de tänker på alla de invandrarbarn som de har i sin verksamhet, vilka de menar har stort behov av språkstimulans. Att det är
förskolans uppgift att ge alla barn ett språk är de eniga om. Om barnen
skall få ut något av böckerna, måste de också behärska språket.
Exempel 3 nedan visar hur pedagogerna ställer sig undrande till hur
boktillägnandet går till för barn med bristfälliga kunskaper i det
svenska språket.
Exempel 3, Förskolan Päronet
Maria:

Vad tror ni att barnen får ut av böckerna?

Lena:
Maria:
Lena:

Ja, det är ju varierande naturligtvis.
Hur tänker du då?
Jag tänker på vad man har för språk. Språkförståelse.
Det måste vara beroende för vad man får ut. Den som
inte kan så mycket svenska kan inte få ut så mycket av
det kanske, och den som har svenska som sitt modersmål får ut väldigt mycket. Och kan få igång sin fantasi
och utveckla. Och förhoppningsvis kan de kanske lära sig
ett och annat ord som de inte kunde innan. När man kan
så lite svenska, så kan man inte ta till sig så mycket
svenska.
Jag önskar att man visste hur man tar till sig böcker, om
man har ett annat språk. Hur mycket de förstår. Enstaka
ord eller hela meningar. Och i vissa fall kan man se på
dem om de är ointresserade.

Ingrid:
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Bilderböcker och särskilda ordböcker som vanligtvis används i syfte
att utveckla barnens ordförråd, används på förskolan Päronet för att
låta barnen komma i kontakt med det svenska språket. Här handlar det
alltså om böcker som kan utgöra utgångspunkt för samtal.
Olämplig litteratur diskuteras i termer av begriplighet och lämplighet. Böcker med texter som barnen inte förstår innehållet i, med
olämpliga ord eller med sexuella anspelningar väljs bort. Dock menade Kajsa i förskolan Äpplet att hon kan läsa svordomar om de kommer
i sitt rätta sammanhang som i t ex Kirkegaards böcker. Långa texter
med många ord och mycket text, och med mycket olämpliga ord, är
barnen enligt dem inte mogna för. En litterär genre som pedagogerna
inte heller ville läsa för barnen var fabler, då de menade att barnen
hade svårt att förstå dem, vilket lätt ledde till missförstånd. Pedagogerna resonerar kring bilderböckerna som om de innehöll enbart text,
och de efterlyser texter som riktar sig till just förskolebarn.
På förskolan Äpplet togs i detta sammanhang upp intressanta
aspekter beträffande enskilda böcker, som t ex Hoffmans Pelle Snusk,
vilken pedagogen Alva hade hemma. Hon hävdade att femåringarna
skulle gilla den då den är spännande, men lade dock till: ”egentligen
ingen bra barnbok. De (bilderna) är ju så hemska” och tog upp episoder ur boken för att illustrera detta.

Bilderboken som kunskapskälla
En annan funktion som utkristalliserades då det gäller att förbereda
barnen för framtiden, var att barnen skall förvärva nya kunskaper,
insikter och upplevelser. När det gäller böckernas innehåll, så resonerar pedagogerna i termer av böckernas svårighetsgrad, som i detta
sammanhang betyder en skala från pekböcker till kapitelböcker. Detta
innebär också att de yngsta barnen är mer beroende av bilden som
visuell förmedlare av kunskaper. Men femåringarna tränas dock att
lyssna på kapitelböcker, och att hämta in berättelsen enbart genom
texten eller möjligtvis stödja den på några få illustrationer. Pedagogerna oroar sig för att barnen vill se bilderna i böckerna, och att de har
svårt att lyssna på enbart texten och skapa ”egna bilder i huvudet”.
Barnen är ju inte vana vid det, menar pedagogerna.
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Det är intressant att visa föreställningen om att det inte finns några
begränsningar av vilka böcker som kan finnas på förskolan. Frågan,
som diskuteras i Exempel 4 nedan, initierades av mig som moderator,
efter att det hade varit en lång diskussion mellan pedagogerna i förskolan Päronet om vilka böcker barnen skall möta i förskolan.

Exempel 4, Förskolan Päronet
Ingrid:
Lena:
Ingrid:
Maria:
Ingrid:

Siri:
Lena:

Ja, sådana som de inte förstår någonting av
Fula ord, lustiga ord.
Annars så finns det inga begränsningar egentligen.
Hur tänker du då?
Jo, även om barnen är ganska små så kan de vara
intresserade av vuxenböcker, gymnasieböcker och
så. Då hittar de något som de upplever väldigt intressant.
I alla fall av bilder.
Ja, det är bilderna som de är mest intresserade av.
Ja, de frågar ju om dem, omkring de sakerna, och
då får man läsa kring de sakerna.

Här menar Ingrid att ”det finns inga begränsningar, egentligen” för
vilka böcker barnen skall möta, när de skall lära sig saker. Utifrån
hennes synsätt gäller det att de skall förstå dem, och på så sätt ha nytta
av dem i sitt lärande om sig själva och sin omvärld. Här ser vi att Ingrid betraktar böckerna ur ett pedagogiskt perspektiv, där barnets eget
intresse och fria val står i centrum. Här framträder, enligt min mening
idén om det kompetenta barnet, som har förmågan och kompetensen
att göra egna bokval. Å ena sidan så finns det inga begränsningar
rörande vilka böcker barnen kan använda som kunskapskällor i sitt
lärande, medan det å andra sidan finns en rad böcker som barnen på
olika sätt enligt pedagogerna skall skyddas ifrån.
Ett exempel på att pedagogerna har olika uppfattningar om vad det är
för böcker som de kan ha nytta av, illustreras av diskussionen kring
pop-up böcker på förskolan Päronet. Ingrid menar att hon inte uppskattar böcker som man skall leka med, och hävdar “Det är fel sätt att
använda böcker på”. Dessutom definierar hon inte dessa som böcker
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utan som leksaker. Som jag tolkar det har hon en klar föreställning om
att böcker skall läsas på ett traditionellt sätt. Lena tecknar en kontrasterande bild, då hon lyfter fram att dessa böcker har en intresseväckande funktion. Barnet upptäcker genom fysisk manipulation vad boken är för något och hur den fungerar. Därefter blir också barnet inte
bara intresserat av böcker, utan också av läsandet av böcker, vilket
hon ser som nästa utvecklingsfas i bokanvändandet. Ingrid anser dock
att den pop-up bok de har om klockan är befogad, då den underlättar
inlärningen, och skiftar då perspektiv från sättet att handskas med
böcker till att se dem ur ett inlärningsperspektiv. Boken blir ett slags
visuellt hjälpmedel i inlärningsprocessen, ett medel för att leka in kunskapen.
En annan aspekt av boken som resurs i barnens lärande som lyftes
fram av pedagogerna var idén om att barnen i böckerna kunde hämta
inspiration till problemlösande. Här nämndes speciellt Gunilla Bergströms Alfons-serie, där böckernas innehåll belyser situationer som
förskolebarnen i verkligheten kan ha att brottas med. Det centrala här
är att pedagogerna har en föreställning om att barnen genom böckerna
skall lära sig ett antal saker, såsom nya kunskaper och nya erfarenheter, men att böckerna och lärandet skall vara roligt.

Bilderboken som en väg till koncentration - att lära sig sitta
still
En annan användning av böckerna i förskolan som lyftes fram i båda
pedagoggrupperna, var att samla barnen, och att skaffa dem läsvanor i
betydelsen att kunna sitta still och lyssna, samt att skapa stunder av
lugn i deras vardag.

Exempel 5, Förskolan Äpplet
Alva:
Alla:
Alva:

Just att det blir annat än bara TV. Man vet inte
hur mycket de läser hemma. Som att det finns
annat än ..de här hysteriska barnprogrammen.
Ja, hysteriska ja. (skrattar)
Ja, faktiskt alla de kanalerna …annat än de
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Mona-Lisa:
Alva:
Mona-Lisa:

Moa:
Kajsa:

hysteriska (skrattar). Jag tycker det är viktigt
att de ser annat också.
Just det.
Ja, men det är nog ändå bra, än CartoonNetwork och Fox Kids och allt det här.
Ja, jag tror att det är viktigt och där tror jag vi
har en stor uppgift på förskolan, alltså upp till
fem år. Alltså att ge en XXXunderhålla
XXXXspråket i boken.
Men också att varva ner.
Ja. Barn är så stressade. Så nu tycker jag att
de inte är så stressade här, eftersom vi har
byggt på ett annat sätt. Men barn är stressade
idag. Se på deras föräldrar, de är jättestressade. Så är det. Sjunka ner med en bok, känner
man ju hur de slappnar av. Det är kanske
enda tiden på dagen som de gör det. Det är
också betydelsefullt för dem ju.

I barnens läsvanor ingår alltså att kunna sitta still, kunna växla tempo
och kunna komma till ro på institutionen. Pedagogerna menar också
att böckerna inte får vara för långa då barnen inte orkar sitta still alltför länge, och då de endast har en begränsad tid till att läsa för dem.
Av detta följer menar de att läsningen av längre bilderböcker måste
delas upp på ett antal tillfällen.

Bilderboken som en väg att utveckla fantasin
Ur fokusgruppsintervjuerna kan två aspekter på fantasin och dess betydelse och användning i ett boksammanhang urskiljas. För det första
menar pedagogerna att fantasin kan användas utifrån ett lärande-nytto
perspektiv, och för det andra kan fantasin utnyttjas i här och nu situationer som underhållning.
När det gäller den första aspekten så betonar pedagogerna att barnens fantasi skall utvecklas hela tiden, då de anser den vara nyttig och
viktig för barnen i deras framtida lärande. De ser sig själva i detta
sammanhang som en resurs då de högläser för barnen. Barnens fantasi
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kan spira utifrån den upplästa berättelsen, och de kan skapa sina egna
fantasibilder, det vill säga barnen är kreativa och utvecklar sin föreställningsförmåga. Det som pedagogerna lyfter fram liknar det resonemang som återfinns hos forskarna Møln och Schack (1981), vilka
anser att litteraturens största betydelse för barnen är att ge dem upplevelser och träna deras fantasi, vilket är något som de sedan kan ha
användning av i många situationer. I mina fokusgruppsintervjuer uttrycker pedagogerna att barnen använder fantasin för att på ett aktivt
sätt bearbeta problem. Något som speciellt lyftes fram av pedagogerna
i förskolan Päronet, var att fantasins värld kan utgöra en kompensation
för de barn vars vardagsliv är ”jobbigt”, och för dem som upplevt något svårt. Deras föreställning om sagans ”läkande kraft” var påtaglig i
diskussionerna, och överensstämmer med Brudals (1985) idéer rörande den psykoanalytiska sagotolkningen. Noteras bör dock att de ansåg
att barnböcker som tar upp ”jobbiga saker” bör behandlas med försiktighet, vilket nästa exempel illustrerar.

Exempel 6, Förskolan Päronet
Ingrid:

Maria:
Alla:
Ingrid:
Maria:
Ingrid:
Lena:
Ingrid:
Lena:
Ingrid:
Maria:
Ingrid:
Maria:
Ingrid:

Det kan ju vara hemska ord för det första, eller hemska
händelser. Och sen så skall det vara lite fantasi. Ett tag
var det så realistiska böcker som var tråkiga. Det var på
70-talet.
Hm
XXXXX (skrattar)
Jag tänker på Anna-Carin Eurelius böcker.
Berätta om dem? Vad var så tråkigt med dem.
Ja de var sådana här böcker som var så realistiska, de
handlar om verkligheten i och för sig, det var inte några
fantasiböcker. Vad var det? Om farfars död.
Ja, var något om separationen.
Ja!
Allvarliga saker.
Barn behöver komma ifrån det. Upplever man sådana
saker så behöver man leva sig in i fantasin som är rolig
och spännande.
Men använde du de böckerna på annorlunda sätt än de
här böckerna?
Ja, det får man ju lov att göra i så fall
Hur brukade du använda dem?
Jag brukar för det första undvika dem, ganska mycket
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Alla
Ingrid:

Skrattar.
Men annars brukar jag prata runt kring dem, att
man måste inte vara så, man kan vara på annat
sätt också. Jag vet att mina pojkar pratar om att
TV också var lika tråkigt då, de pratar om det än
idag. Hur tråkigt det var…och barnen blev lite
oroliga om föräldrarna skall skiljas och såna saker
som de inte hade någon anledning till. Man kan så
frö hos dem som är helt onödigt.

Här ser vi Ingrid hävda att barnen skall komma i kontakt med verkligheten men inte med den ”råa” och ”besvärliga” verkligheten, såsom
död, separation, skilsmässor och allvarliga saker. Hon lyfter också
fram böckernas potential att förmedla såväl det goda som det onda.
Det är enligt henne inte avsikten från pedagogernas sida att oroa barnen i onödan. De barn som har behov av att bearbeta sådana händelser
kan använda sin fantasi för att bearbeta den och skapa nya föreställningar. Men till den ”goda barndomen” hör ”goda barnböcker” som
sätter barnens fantasi i rörelse, och som är nyttiga för deras lärande.
Fantasi och kreativitet knyts ihop med lek, där fantasileken av pedagogerna ses som något roligt och spännande. Fantasin ses alltså höra
nära samman med lek, vilket även det är ett centralt tema i den utvecklingspsykologiska synen på barndomen.
Den andra aspekten av fantasin som pedagogerna diskuterade,
handlar som ovan nämnts, om böckernas fantasivärld som underhållning för barnen; en mer trivsam och stillsam sådan där barnen också
kan känna sig trygga och delaktiga i en kollektiv läsgemenskap. Bokläsandet kan alltså vara ett nöje för barnet, där det inte hela tiden
bombarderas med action och happenings.

ATT FÅ TILLGÅNG TILL BÖCKER
Tillgången till böcker var också ett av de samtalsämnen som pedagogerna i båda fokusgrupperna återkom till vid ett flertal tillfällen under
diskussionerna, trots att jag som moderator inte introducerade ämnet.
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Begränsningar som pedagogerna tar upp under fokusgruppsdiskussionerna gäller ägande, lån och inköp av bilderböcker men också aspekter
kring den egna bokkompetensen. Syftet är här att visa de aspekter som
pedagogerna lyfter fram och som bottnar i ekonomiska och tidsmässiga faktorer, vilka pedagogerna inte kan styra över, men som oundvikligen påverkar bokanvändningen på förskolan (yttre ramar). Vidare
kommer jag att diskutera deras syn på sin utbildning och sina, i deras
tycke, begränsade bokkunskaper (inre ramar).

Yttre ramar
När deltagarna i fokusgruppsintervjuerna talade om tillgången till
böcker, skedde detta i termer av kvantitet, kvalitet, kontinuitet samt
deras syn på böckernas inträde till förskolan. I exemplet nedan kan vi
följa ett samtal mellan pedagogerna då de pratar om det egna bokbeståndet.

Exempel 7, Förskolan Päronet
Lena:
Ingrid:
Maria:
Ingrid:
Lena:

Ingrid:

Lena:
Maria:
Lena:
Ingrid:

Ja, Knacka på (alla skrattar).
Ja det finns många: Ja, det skulle vi ha; de flesta
här! Så man inte behöver gå till biblioteket.
Vilka tänker du på konkret?
Ja. De som man brukar läsa, Max-böckerna, Alfons och allt det där
Lite såna där böcker som du sa… uppslagsböcker och så vidare Så funkar Du och typ dem. Det
är spännande att sitta och titta i dem själv, och ha
en vuxen till hands och fråga.
Ja, vi kanske skulle ha haft mest användning för
egentligen. Men utan bibliotek kan vi inte vara
heller. Å .. så vill man ha nya böcker också, och
så många böcker kan vi inte ha heller.
Visst skulle man ha ett bassortiment
Som innehåller?
Max, Knacka på och, ja också de här lite gammaldags (pekar på Beskow: Tant Grön, Tant Brun
och Tant Gredelin) så att säga.
Olika svåra.
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Lena:
Ingrid:
Maria:
Lena:
Lotta:
Ingrid:
Lotta:
Lena:
Ingrid:

Men, så är inte verkligheten.
Ja de egna böcker jag har här är dåliga, och det
är inte heller bra.
Varför är de dåliga?
Sönderlästa.
Vi har också fått…
Vi har också fått en del från biblioteket.
Ja, men en del är också sönderfallna, text som
fattas.
De är kasserade.
Men, vi har fått böcker från gamla biblioteket. Vi
fick från dem. De skulle man inte läsa för barnen.
Det var väldigt viktigt för dem.

Bild 2: Tidholm, A-C (1992) Knacka på! Stockholm: Alfabeta.
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Pedagogerna talar i exemplet ovan om den önskan de har att det egna
bokbeståndet i förskolan skulle se annorlunda ut. Lena anmärker att
man skulle kunna ha ett bassortiment innehållande de böcker som de
ofta brukar i sin verksamhet, vilket alltså skulle kunna inrymma såväl
samtida som äldre traditionella författare. Pedagogernas sätt att berätta
om det egna bokbeståndet kan karakteriseras av ett missnöje, då det är
i dåligt skick och inte heller har det önskade innehållet samt att de på
grund av snäva ekonomiska ramar inte heller har möjlighet att införskaffa de böcker de önskar. Bokbeståndet kan karakteriseras som en
mängd böcker som av olika anledningar råkat hamna just där. Det
väcker frågorna men varför köper de då inte in de böcker som de vill
ha? Vad hindrar dem från att utforma bokverksamheten som de vill?
Det är då intressant att lägga på minnet att de å den ena sidan anger att
de kunde utforma bokverksamheten som de ville, och att det å andra
sidan finns en underton av att de önskade andra slags böcker till verksamheten. De skäl som fördes fram av pedagogerna bottnade framförallt i förskolans ekonomiska ramar som, enligt pedagogerna, utgör en
begränsning för att skaffa böcker. De vill alltså kunna erbjuda barnen
böcker i bra skick, men de har själva inte råd att köpa böcker till förskoleavdelningen i den utsträckning som de önskar. Även vid informella samtal togs ekonomin upp, vilket förstärker att detta ämne var
viktigt att diskutera för pedagogerna. Det handlar om bokpriserna21
menar Mona-Lisa (000512). I förskolan Äpplet har de tidigare skaffat
böcker genom en bokklubb (En bok för alla) men de har inte längre
råd att köpa in böcker på detta sätt, och knappast heller i en vanlig
bokhandel där priserna är ännu högre.
En morgon under fältarbetet, var just detta samtalsämnet mellan
pedagogerna Lena och Britt-Marie i förskolan Päronet (000923). De
ekonomiska resurserna är knappa, menade de, då pengarna måste
räcka till ett helt års materielförbrukning, men också till mycket annat
såsom trivselhöjande åtgärder. Dessutom höll förskolorna under den
aktuella tiden på med ett dokumenteringsprojekt av verksamheten,
vilket ytterligare belastade deras budget, med t ex film och framkallningskostnader. Den snäva ekonomin innebär att de måste göra prioriteringar och bokinköpen kommer då långt ner, även om de har ambitioner att köpa in böcker.
21

Bokpriserna som pedagogerna talar om gällde före bokmomssänkningen 2002.
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Lidholt (1999) har, i en etnografiskt inspirerad studie av förskolepersonalens hantering av effekterna av besparingar och andra förändringar av olika slag i förskolan, visat att personalen brukar tre olika
typer av strategier för att hantera de uppkomna ”problemen”, nämligen anpassning, kamp och flykt. I mitt material framgår alltså att personalen gör prioriteringar, vilket utifrån Lidholt kan benämnas utgöra
en anpassningsstrategi, där de medvetet väljer att satsa på inköp av en
viss typ av materiel eller en viss typ av aktiviteter.
Önskan om att ha ett tillfredsställande bokbestånd diskuterades vid
båda fokusgruppsintervjuerna, men eftersom de ekonomiska aspekterna styr bokinköpen, så anpassar sig personalen genom att utnyttja bibliotekens lånetjänster och att använda sig av privata böcker, och att ta
emot bokgåvor i form av utgallrade exemplar från biblioteken. Då de
senare böckerna är av varierande kvalité både med avseende på innehåll och skick, uppmanar biblioteken förskolan att använda dem som
klippmaterial till olika arbeten. Dock används dessa böcker också för
läsning.
Bibliotekslånen ses inte som helt oproblematiska. För det första utgör bibliotekens öppettider hinder för tillgängligheten, då dessa inte
alltid sammanfaller med förskolans verksamhet. Exempelvis har biblioteket som ligger nära förskolan Äpplet enbart öppet på vissa förmiddagar, vissa eftermiddagar och kvällar, vilket på grund av personalbemanningen kan göra besök svårgenomförbara. På förskolan Äpplet
förekommer det att personalen går till biblioteket på sin fritid eller,
som jag fick erfara under mitt fältarbete, att personalen använder sig
av privata bilar för att kunna inrymma boklåneverksamheten med barn
inom verksamheten.
För det andra, menar pedagogerna, att låneböcker på förskolan innebär ett ständigt flöde av böcker. Detta är visserligen positivt i den
bemärkelsen att förskolorna kan ha ett varierande utbud av böcker,
men kan samtidigt upplevas som negativt då de skall återlämnas efter
en viss tid. Pedagogerna påpekar också att de har erfarenheter av att
biblioteksböcker ofta är trasiga, eller att de böcker som de vill låna
inte finns inne. Här kan vi tydligt se konsekvenserna av att många
skall nyttja bibliotekens böcker. De enskilda förskolorna konkurrerar
således om böckerna med andra förskolor och andra låntagare.
Sammanfattningsvis uppfattar jag det som att pedagogerna har
svårt att tillfredställa sitt bokbehov genom egna bokinköp, och efter-
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som de har en strävan att barnen skall bli exponerade för böcker, skaffar de dessa genom lån från biblioteken, gåvor eller på privat väg.

Pedagogernas kompetens (inre ramar)
Ett återkommande ämne i materialet från fokusgrupperna rörde pedagogernas bokkunnande och vad de efterfrågar för att kunna öka detta.
Jag vill inleda ett resonemang om pedagogernas bokkompetens genom
att visa ett exempel på hur pedagogerna diskuterar kring bokkunskaper.
Exempel 8, Förskolan Äpplet
Kajsa:

Mona-Lisa:

Kajsa:
Mona-Lisa:
Kajsa:

När jag gick och lånade så jag började med femåringarna
först. Eftersom då hade jag den gruppen. Vi läste mycket
kapitelböcker. För de klarar ju av det, va. Det är ju olika
vad de klarar och komma ihåg när nästa dag börjar och
så….
Då börjar jag med den gruppen först, för då visste jag vad
de ville ha. Och sen tog jag lite nya böcker, och sen började jag med fyraåringarna, och det kan man ta lite blandat
till fyraåringar tycker jag, eftersom en del står på lägre och
förstår innebörden sämre än andra. Och treåringarna är
ganska lätta egentligen. Tycker det inte får vara för mycket text, och det tycker jag är roligt med bara bilderböcker,
som man kan själv berätta om bilderna. För det tycker
barnen är jättekul. Också nästa dag eller efter två dagar
så säger inte det samma och då är det alltid någon som
kommer ihåg det. Så sa du inte igår! – Ja, men hur sa jag i
förrgår då? (skrattar) Ja, men det är rätt intressant tycker
jag. Jag börjar med den åldersgrupp jag har, och sen fortsätter därifrån och fyller på, tycker jag. Så har jag gjort.
Och så när man lånar för de små tycker jag, så vill man ha
sån där storlek på böcker som den där (tar upp en bok)
Som de kan greppa, och just så där stora böcker är svårt
för dem. Men det har kommit mer och mer sådana där
böcker på senare tid, och inte bara sådan där storlek.
(pekar på en mellanstorlek).
Till och med Alfons har också kommit i det formatet.
Ja i den här typen.
Hm. De är rätt bra.
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Då det gäller bokkunnandet så ser vi att det handlar om vad det är för
böcker som är lämpliga för olika åldrar på förskolan. Hur man skulle
skaffa dessa kunskaper var något som diskuterades under fokusgruppsintervjuerna. Specifikt framkom tre erfarenhetsområden som källor
till bokkunskap, nämligen den egna barndomen, högläsningen med de
egna barnen samt de praktiska yrkeserfarenheterna från åren med förskolebarn. Detta präglar också det sätt på vilket pedagogerna väljer
och argumenterar för böcker, då de framförallt väljer de böcker som
de känner igen och hört talas om. Dessa går under begreppet ”kvalitetsböcker” det vill säga sådana som de själva har använt i barngrupperna eller med de egna barnen och som då har fungerat.
Det som var viktigt för pedagogerna i fokusgrupperna, var att de
hade bokkunskap i den bemärkelsen att de kände igen vissa böcker,
hade tillit till dem, och att de på så sätt också hade ”makten över” dessa böcker. Den bild av pedagogerna som framträder här handlar om att
de ser sig själva som praktiker och att deras bokkunskaper ställs i relation till bokens användande i praktiken. Dessa kunskaper ger alltså
handlingsutrymme för pedagogerna med avseende på hur de kan använda böckerna i arbetet med barngrupperna eller med de enskilda
barnen.
Att de var medvetna om att det ständigt kommer ut nya böcker på
barnboksmarknaden, och att biblioteken ständigt gör nya inköp, blev
mycket påtagligt i diskussionerna i båda pedagoggrupperna, och det
lyftes fram en önskan om att hålla sig à jour med barnboksutgivningen, vilket exemplifieras i nedanstående exempel.
Exempel 9, Förskolan Äpplet
Mona-Lisa:

Kajsa:
Mona-Lisa:
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Förr, hade man fått inbjudan från biblioteken. Förr,
då gick vi genom alla nya böckerna. Det blir aldrig
förskolan längre. Det slog mig nu. Och vi fick säga till
här nere, och de tog hem mera böcker, men nu är
det ju flera förskolor. Det tänkte jag på nu. Det skulle
vi göra. Ha en diskussion med en bibliotekarie någon
gång. Det har vi inte haft på sju år!
Nej. Det har vi inte haft. Är det så länge sedan?
Först var vi på lilla biblioteket, sen var vi på stora
biblioteket en gång.

Resultat

Moa:
Mona-Lisa:

***
Då skulle man få flera tips också!
Det var så dåligt med böcker, och de fyllde på med
extra boklådor hit då…Men nu är det rikligt, men just
det här att prata om nya böcker och vad det är för
författare på gång. Det kunde man lägga på ett personalmöte, menar jag.

Pedagogerna resonerar om att de tidigare hade en annan kontakt med
biblioteken än de har i dag, då någon i arbetslaget med jämna mellanrum fick möjlighet att individuellt gå på biblioteksorganiserade informationsmöten. Detta innebar då en mer detaljerad information om de
nya böckerna, vilket gav en slags överblick av biblioteksutbudet. Som
framkommer ovan anser de att dessa möten utgjorde en källa till information, men att de också tjänade som fortbildning för pedagogerna
om böcker. Det finns alltså en tydlig önskan hos pedagogerna om en
professionell vägledning, då många nya böcker kommer ut vilket gör
det svårt att få en överblick över hela bokutbudet. Avsaknaden av
denna information om nya böcker leder också till att de använder sig
av böcker som de redan känner till och har kunskaper om. Vidare
framhölls av Mona–Lisa att man skulle kunna nyttja personalmöten
för en slags kollektiv information till hela personalgruppen. Detta kan
ses som en önskan att återgå till det ”gamla” biblioteksorganiserade
systemet, fast dock i en något modifierad form. Det kollektiva som här
lyfts fram kan bottna i en strävan efter en gemensam referensram för
bokarbetet, men det kan också röra sig om en önskan att bli inspirerad
och inte nödvändigtvis att få en gemensam syn. Genom att få tag på
informationen så får också pedagogerna fatt i en del av den barnkultur
som de anser att barnen skall möta i förskolan. Den ideala barnkulturen finns där ute i samhället och den är egentligen inte definierad av
pedagogerna utan av samhället självt: författare, barnkulturexperter,
bibliotekarier etc.
Sammanfattningsvis kan sägas att pedagogerna anger de inre och
de yttre ramarna som tungt vägande faktorer vad gäller inflödet och
användningen av böcker på förskolan, vilket betyder att de anser att
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det inte är möjligt att till fullo lansera den ideala barnkulturen på förskolan.

PEDAGOGERNAS ROLL
Under mitt fältarbete har jag kunnat iaktta bokens väg till förskolorna.
I fokusgruppssamtalen tar också pedagogerna upp detta som ett viktigt
ämne, då de diskuterar vilka böcker barnen ”bör” exponeras för i förskolan. Strategierna handlade om att styra bokinköp och boklån men
också att handleda och övervaka barnen vid deras boklån.

Pedagogernas sortering

Exempel 10, Förskolan Äpplet
Mona-Lisa:

Kajsa:

Men tar dem aldrig hem hit om vi inte vill. När
vi lånar. När man lånar, så lånar jag aldrig
något som vi inte kan ha i boklådorna. Och då
gör man väl en sortering, där nere (biblioteket).
Och så har man läst så mycket böcker genom
tiden när man jobbat så länge. Så har man
nästan klart för sig, nästan ser att det här får
jag titta igenom. Det här är något. Jag får en
känsla.

Det vi ser här är att Mona-Lisa pekar på att pedagogerna gör en sortering eller en slags bedömning under biblioteksbesöken av vilka böcker
som får inträde till institutionen, och biblioteksbesöken kan därför
sägas utgöra de mest förekommande tillfällena då nya böckers tillträde
förhandlas. Genom sina yrkeserfarenheter menar Kajsa att hon fått

52

Resultat

upp ögonen för vilka böcker som direkt kan få tillträde och vilka
böcker som skall kontrolleras. Beslutet om vilka böcker som kommer
in på dessa institutioner beror alltså på de pedagoger som arbetar där.
En aspekt av att pedagogerna ser sig själva som de som skall övervaka, är att de aktivt uppmanar barnen att inte ta med sig sina privata
böcker till förskolan. Det händer dock att barnen tar med sig böcker.
Ibland läses då dessa under dagen för barnet, medan de ibland direkt
hamnar i barnens fack i tamburen. Barnens privata resurser i form av
böcker, som skulle kunna bli resurser för hela gruppen, utnyttjas alltså
inte. Däremot tar pedagogerna på båda förskolorna med sig privata
böcker hemifrån för att komplettera och möjliggöra det bilderboksutbud som de annars har svårt att realisera. Det är rimligt att tolka pedagogernas tudelning mellan förskolans och hemmets bokanvändning,
som att det till förskoleverksamheten krävs speciella böcker, med kvalitéer som gör att de kan användas i verksamheten, men också att de
anser det ingår i förskolans uppgift att ordna bokläsning för barn i vars
hem sådan inte förekommer. Det kan här noteras att pedagogerna har
en god uppfattning om vilka barn i gruppen som inte har ett hemmets
läsrum.
Det finns dock böcker som ”felaktigt” passerar genom sorteringsprocessen på biblioteket, vilket deltagarna påpekar i båda fokusgrupperna. Ett exempel på detta visas nedan.

Exempel 11, Förskolan Äpplet
Kajsa:
Mona-Lisa:
Kajsa:

Maria:
Kajsa:
Mona-Lisa:
Kajsa:

Jag vet jag lånade och när jag skulle läsa för
femåringarna. Jag fick sluta, Järrov (vänder sig
till Mona-Lisa) eller vad heter han
Den som handlar om den där Benjaminxxx
Nej. Jo han har skrivit den också Han har skrivit
många böcker och jag bara tänkte att jag inte
har läst den, och så fick jag lägga den åt sidan
och sedan tog vi bort den från sortimentet. Man
kan gå bet också. Han har ju skrivit så många
bra böcker också
Vad var det.
Ja, jag kommer inte ihåg. Men det handlar…
Ja, det handlar om kvinna och man, på något
sätt som inte passar den åldersgruppen.
Nej.
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Mona-Lisa:

Och det var som en bilderbok, och vi var jättesnopna.

Under det att Kajsa läste boken för barnen upptäckte hon att den inte
var lämplig för dem, utifrån hennes sätt att se på bokinnehållet. Detta
kan tolkas som att det även kan inträda en censurfunktion under läsakten. Det som pedagogerna illustrerar här rör också den problematik
som kan uppträda med för dem kända författare och deras produktion,
då de inte noga kontrollerar dessa böcker.
En annan kontrollstrategi som används under läsakten är att pedagogerna förändrar ord som är föråldrade, eller sådana delar av texten
som bedöms vara olämplig och svårförståelig för barnen. Det innebär
att de byter ut ord, förklarar dem eller helt enkelt hoppar över dem i
texten och istället berättar spontant för att underlätta läsförståelsen.
Detta kan man se som en slags adaptationsstrategi av pedagogen i en
här och nu situation i syfte att göra texten ”barnvänlig”. Samtidigt kan
man undra vad det innebär för bild – textrelationen som finns i böckerna, att pedagogerna i praktiken skapar egenproducerade texter? Man
skulle som svar på denna fråga kunna påstå att de av den ursprungliga
litterära texten skapar en ny speciellt anpassad förskoletext, vilken
fungerar bättre i praktiken med barnen än den ursprungliga, allt utifrån
deras egna bedömningar.

Pedagogernas lånerutiner
De två förskolegrupperna har båda aktiva boklåneverksamheter, vilka
dock struktureras lite olika. I förskolan Äpplet ligger ansvaret sedan
en längre tid på en av pedagogerna nämligen Moa. I förskolan Päronet
däremot är ansvaret gemensamt, vilket innebär att den pedagog lånar
som arbetar vid just det inplanerade/uppkomna lånetillfället. I förskolan Äpplets fokusgruppsdiskussion togs upp hur de skall använda biblioteksbesöken och vilken strategi som skall styra urvalet.
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Exempel 12, Förskolan Äpplet
Kajsa:
Mona-Lisa:
Moa:
Mona-Lisa:
Moa:
Mona-Lisa:
Alva:
Moa:

Men jag tycker att de här böckerna inte är något
speciellt så där. Jag skulle inte låna dem om jag
skulle få låna. Men det här är så olika.
Ja det är …men det är vad som finns där nere.
xxx
Ja, ibland är det väldigt tråkigt. Man hittar inte så.
Ja, de här lånade du Moa förra veckan.
Hm. Ja, några jag valt och …
Ja, många av böckerna har jag inte sett.
Jag känner inte igen heller
Många som barnen valt.

I exemplet framträder att boklånen på biblioteket tydligt präglas av
den aktuella pedagogens och barnens val av böcker, vilket inte alltid
överensstämmer med de övriga kollegornas förväntningar. Dessutom
visas att andra yttre faktorer, som t ex bokutbudet på biblioteket, också sätter ramar för vad man har möjlighet att låna. I båda deltagargrupperna framkom under samtalens framskridande, att det fanns ett
antal böcker som vissa pedagoger inte hade sett eller inte kände igen
över huvudtaget, trots att dessa låneböcker hade varit i deras verksamhet under en längre tid. Det förekom inte på någon av förskolorna någon slags kommunikation mellan den pedagog som lånade böckerna
och den övriga personalen. Den pedagog som lånade böckerna delade
upp och placerade ut böckerna i olika åldersrum, utifrån principen om
vilken åldersgrupp/läsgrupp som kommer att nyttja dem vid högläsningstillfällena, och utifrån vilka böcker som är lämpliga för barn i
just den åldern att titta i. På så sätt var böckerna i boklådorna lika nya
och överraskande för såväl barn som vuxna.
Fokusgruppintervjuer är som tidigare sagts en metod för att samla
in mycket information, men där man kan bli överraskad. En sådan
överraskning som själva fokusgruppsamtalsformen erbjöd var att pedagogerna inte hade något forum för att sätta sig ned och samtala med
varandra om vilka böcker som de vill låna till förskolan, eller för att
överhuvudtaget diskutera barnböcker i grupp. Intressant är också hur
de för varandra presenterar vilka böcker de har lånat till förskolan,
samt hur de med olika strategier presenterar de nya böckerna för barnen. Barnen kan själva få upptäcka böckerna i bokbackarna, eller ock-
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så kan pedagogen presentera dem i form av en bokbuffé uppdukad på
ett bord.
Här kan vi se att det inte råder någon enighet om vad det är för
böcker som pedagogerna uppfattar att de skall arbeta med. Under diskussionen kom också i båda fokusgrupperna upp ämnet hur de valde
böcker på biblioteket.

Exempel 13, Förskolan Äpplet
Moa:
Alva:
Mona-Lisa:
Alva:
Moa:
Kajsa:
Alva:
Maria:
Moa:
Kajsa:
Moa:
Kajsa:

Ja, efter åldersgrupp tycker jag. Och lite efter
texten. Eller vad man själv tycker omXXXX
Jag väljer böcker som jag känner igen,
Ja det gör man
När det inte finns mycket annat, så fyller man ut
det. Som man tar som ser lite roligt ut.
Kanske lite efter barnens intresse också.
Ja, om man hittar såna böcker.
Ja.
Är det svårt att hitta böcker?
Ja. Det tycker jag.
Har de lite böcker nu då? Man hade jättemycket
böcker förut.
Ja, men de är så trasiga.
Ja, men de kan vara bra för det.

Här framträder i Moas sätt att tala om valrutinerna, att hon i första
hand tänker på de åldersgrupper som hon arbetar med, och därefter
även tittar på böckernas textmängd samt vad hon själv tycker om för
böcker. Dessa aspekter återfanns även i den andra fokusgruppsintervjun som viktiga kriterier för bokvalen. Texterna får inte vara för långa
och avancerade i den bemärkelsen att de är svårförståeliga. Denna
bedömning sker mycket snabbt på biblioteket. Alva tillägger ytterligare ett kriterium, nämligen pedagogens igenkännande av boken. Att
man är bekant med innehållet, betyder också att man vet hur den kan
användas på förskolan.
Pedagogernas bokval färgas naturligtvis också av deras individuella
tycke och smak angående barnlitteratur. Litteraturen utgör för dem en
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individuell upplevelse, vilket de ger uttryck för genom att säga att det
är ”roligt att läsa” vissa böcker. Titlar som nämns som personliga favoriter är Mamma Mu, Gummi Tarzan, Knacka på, Pettson, men också böcker som har ett visst läsmotstånd, som Max-, och Nicke Nyfiken-böckerna. Det stora problemet som pedagogerna ställs inför, är
enligt Kajsa att det är svårt att hitta just ”sådana böcker” (000412).
Här förstärks bilden av att det finns yttre villkor som pedagogen inte
har kontroll över, och att dessa påverkar vilka böcker som kommer in
i förskolan. Det kan alltså vara lite av ett lotteri vad det är för böcker
som hamnar på förskolan. Det kan man också sammankoppla med att
Ingrid i Exempel 7 ovan förespråkar ett eget bokbestånd för att slippa
gå till biblioteket.
Pedagogerna i båda fokusgrupperna gav också uttryck för att de var
införstådda med att dagens förskolebarn även exponeras för annan typ
av kulturproduktion, nämligen populärkulturella produkter i en rad
medier såsom även kommersiella TV-kanaler, men ville inte bidra till
barnens konsumtion av detta under sin förskoletid. Mona-Lisa på förskolan Äpplet kommenterade ”det gör de ändå hemma” (000412).
Även om det bland pedagogerna rådde delade meningar om vilken roll
televisionen spelade för att höja vissa barnböckers popularitet, var de
definitivt eniga om att de ville erbjuda något annat innehåll. Till exempel sorterade de bort Disneys bokserieproduktion, då denna identifierades som tvivelaktig i båda pedagoggrupperna. Detta avspeglas
även i det motstånd som pedagogerna hade mot att läsa det de kallade
kvalitetsböcker med framställningsformer hämtade från seriernas genre, som t ex Barna Hedenhös, eller Pippiböcker och Muminböcker i
serieteckningsform. Den senare stilen förknippas med populärkulturella produkter som de, som tidigare påpekats, avstår från att använda i
förskoleverksamheten. Genom läsning av serietidningar och kiosklitteratur/skräplitteratur skapar man inte några goda läsvanor, hävdar de
vidare. Pedagogerna markerar alltså att de enbart kan uppnå sina pedagogiska mål genom en viss sorts litteratur, och att detta också innebär en exkludering av vissa böcker. Här kan vi se att det i pedagogernas diskussion skymtar fram en tanke om förmedlandet av en viss typ
av barnbokskultur, och att läsandet av böcker är något som måste göras för barnen i just förskoleåldern, för att de på så sätt skall socialiseras in i den litterära världen.
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Bevakning av barnens boklån
Biblioteksbesök i helgrupp förekom enbart i förskolan Päronet, medan
besök med mindre barngrupper förekom i båda förskolorna. Som en
motpol till detta tillåtande perspektiv kan pedagogen Kajsa på förskolan Äpplet lyftas fram då hon påpekar att hon inte tog med sig barn till
biblioteket när hon lånade böcker (Kajsa var tidigare ansvarig för boklånen på förskolan Äpplet).

Exempel 14, Förskolan Äpplet
Kajsa:
Moa:
Maria:
Kajsa:
Moa:
Kajsa:

Jag åker jämt upp och lånar böcker själv, jag har
aldrig några barn med mig knappt.
Det är något annat
Berätta!
Ja, det fanns inte tid så jag åkte upp efter jobbet.
Då var det många gånger då man åkte själv.
Ja, men då kände man sig inte lika stressad heller.
Nej, då gick man igenom, och är det någon ny bok
så hinner man att ögna igenom den.

Enligt hennes resonemang var det ohållbart att ta med barnen till biblioteket, då det krävdes alldeles för mycket tid att genomföra det, något som hon inte ansåg sig ha i förskolan. För att slippa att bli stressad
valde hon att låna böcker på kvällstid istället, och fördelen var då också att hon kunde bläddra igenom de lånade böckerna. På detta sätt menar jag att hon tog en total kontroll över vilka böcker som via henne
kom in i förskolan, men hon kan också ansvara för boklånen utifrån en
medveten satsning eller ideologi. Jag vill här ta upp till diskussion vad
det innebär att tillåta barnen vara delaktiga i att välja låneböcker på
biblioteket. Som ett exempel på hur pedagogerna resonerar kring detta
ämne kan vi lyfta fram förskolan Päronet, där alla barn i barngruppen
vid ett biblioteksbesök, i samband med en Hellsingsutställning, uppmanades att välja en bok som de skulle låna med till förskolan. Detta
skulle man kunna se som ett slags demokratiskt boklånande, i vilket
alla är delaktiga. I fokusgruppsamtalet frågade jag pedagogerna om
hur de såg på böckerna som barnen lånar.
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Exempel 15, Förskolan Päronet
Lena:
Maria:
Ingrid:

Det är stor spännvidd. Från de enklaste till de riktigt
svåra, tycker jag.
Hm
De tittar inte alltid på om det är en lätt bok eller en svår
bok. Utan de ser någon bild. Och så tycker de om den
bilden.

Här synliggörs alltså att pedagogerna och barnen har olika bedömningskriterier vad gäller att välja böcker. Pedagogerna ser på dem utifrån hur de skall användas i praktiken, hur barnen skall förstå dem
etc, medan barnen, som pedagogerna beskriver det, väljer böcker utifrån bilderna.

Exempel 16, Förskolan Äpplet
Alva:

Det är väldigt viktigt med bilder. Jag tänkte just på att
en del böcker kan vara svåra ibland. De här folksagorna, en del har ju så konstiga bilder, och de kanske inte
lockar barnen så mycket. Också på det här hur barn
väljer böcker. Så det är alldeles för svåra böcker för
dem, så de tittar inte alls efter, de väljer inte alls efter,
då är de ändå lite äldre, men jag tror ändå samma sak
här, att en del är det konstiga bilder i, så barn väljer
inte dem. Så tror jag att barn också tittar mycket. De
ser så intressanta ut för de tittar på bilderna, de ser
intressanta ut, de tittar på bilderna. Kanske häxor eller
något sådant där, som lockar dem just då. Så att de
tittar, de väljer väldigt mycket efter bilder. Men de väljer efter bilder. Läskiga eller också mysiga bilder. Just
den här Pettson alltså, (tar upp boken) där finns det
mycket som man kan titta på. Hattjakten, ja, det är
samma författare där. Ja.
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Att ge barnen frihet att låna böcker innebär visserligen att bredden på
bokutbudet ökar men kan leda till att inte alla böcker kan väljas till
högläsningsbok i ett kollektivt sammanhang, utan många av dem förblir ”titta i” böcker för barnen, som de inte får eller kan ta del av texten av. Om sådana böcker ändå läses för barnen, manipuleras och anpassas texten så att barnen skall förstå dem. Visserligen uppmuntrar
pedagogerna på förskolan Päronet barnen att låna böcker, men de begränsar dem till antal. De kompletteras också med andra pedagogvalda
böcker, som Lena påpekade i samtalet.
Utifrån mina observationer kan jag tillägga att det också har förekommit att pedagogen granskat och kommenterat barnens böcker under valsituationerna. Detta gällde särskilt när en liten skara av barngruppen följde med pedagogen till biblioteket. Då hade barnen också
fler möjligheter att föreslå böcker som de skulle kunna ta med till
barngrupperna.
Sammantaget är det viktigt att peka på att pedagogerna ser sin roll
som företrädare för den goda barnkulturen och att de är måna om att
barnen skall komma i kontakt med vissa kvalitetsböcker under sin
förskolevistelse.

Den professionella introduktören
Pedagogerna är angelägna om att poängtera vikten av att läsa för barnen och de försöker skapa lässituationer för barnen minst en gång om
dagen. Mona-Lisa i förskolan Äpplet fokuserar i nedanstående exempel på pedagogernas egna värderingar kring böcker.

Exempel 17, Förskolan Äpplet
Mona-Lisa:
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Sen tror jag att det beror mycket på personalen
som jobbar på förskolan också. Hur man själv
säger ”ta en bok”. Vad det ligger för värdering i
det. Det är väl inget att sitta med en bok. Vad du
själv bär med. Alltså, det ligger i vad man själv
bär med sig. Är det nåt att sätta i handen på en

Resultat

unge som far omkring. Men liksom, om man
säger nu får du sitta en minut och titta på, ibland
vill de aldrig gå därifrån tycker jag. När de väl
kommer till ro. Och då är det min uppgift att visa
på. Precis som i förrådet (lekförråd) så kan de
stå i fem minuter och inte alls veta vad de ska
ha. Men om man säger kan inte du ta det och
det. Det har du inte haft på länge. Jaa. Alltså, det
är väl lika här. De är så små i ålder, så att man
får fortfarande pusha på lite. Och det tror jag
ligger lite i, med böckerna med.

Pedagogen ser sig själv som aktiv i introducerandet av olika slags
böcker, men det är också av betydelse att visa barnen vikten av att
läsa, att med hjälp av läsandet kunna få dem komma till ro, samt att
kunna vägleda dem i bokvalen. På så sätt introduceras barnen i bokläsandet. Det framstår som att Mona-Lisas inlägg i samtalet närmast
kretsar kring att det är pedagogernas uppgift att i förskolan förmedla
en inställning till boken som värdefull, och förmedla idéer om bilderbokens och barnböckernas potential.
Högläsning
De flesta av pedagogerna läser någon gång under en dag högt för barnen antingen enskilt eller i grupp. Högläsning som en situation skapad
av pedagogerna är intressant i detta sammanhang, då de pratar om
ambitioner att skapa goda och fasta läsvanor hos barnen. Pedagogerna
anser att barnen skall komma i kontakt med böcker och att läsa högt
för dem minst en gång om dagen, är ett sätt att säkerställa detta. Pedagogerna organiserar alltså reguljära, för att använda Heath (1983) terminologi, ”literacy events”, det vill säga olika kommunikativa situationer där litteratur och tryckt material används. Här bör också poängteras att pedagogerna inte pratar om läsningen i förskolan som en monologisk läsaktivitet, utan som en kollektiv aktivitet mellan vuxna och
barn eller mellan barn enbart, och som syftar till att förmedla en kollektiv läsvana på förskolan. En parallell kan dras till Cochran-Smiths
(1984) amerikanska studie, som visade att lärarna ”gör” barn till läsare
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långt innan de själva kan läsa; ambitioner som enligt min mening också kan spåras i detta material.
Hur iscensätts då en ideal högläsningssituation där det finns klara
och tydliga roller att inta; av pedagogen som högläsare och av barnen
som lyssnare. Pedagogerna i denna studie framhåller att det krävs
både engagemang och ork för att kunna fånga barnens intresse. I exemplet nedan illustreras just det personliga engagemangets betydelse i
detta sammanhang.

Exempel 18, Förskolan Äpplet
Kajsa:

Moa:
Mona-Lisa:

Alla:
Alva:
Alla:
Alva:
Kajsa:
Alva:
Mona-Lisa:
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Det beror ju också på den vuxne hur mycket
energi man lägger ner då man läser boken.
Inlevelse i, när man läser. Man kan ju få med
sig barn även om det är en tråkig bok som
man själv tycker är jättetråkig. Men man kan ju
faktiskt få med dem med inlevelse, och betona
och hojta till lite. Nu är det kul igen. Nu låter
hon högt. Det är ju så. De (barnen) funkar så.
Ja, det kan man.
Det är ju också så på radion när de läser
böcker, för en del passar ju inte alls. Fast det
är välutbildade skådespelare, som ofta läser,
så kan en del läsa jättetråkigt. Och de kan
läsa en tråkig bok, men den kan bli så medryckande just för rösten. Så suggestivt!
Jaaa!
Men det kan ju också vara så, även om man
tycker att det är roligt att läsa, att tänker jag
Oj, är jag här! Har jag läst hit?
Neej! (skrattar alla) Precis!
Så kan det bli ibland! Det kan det. Det är så.
Det kan inte jag.
Det kan jag. Så läser jag utan ibland, och sitter
jag och läser.
Otäckt, när man kommer på det. Det är jätteotäckt.

Resultat

Kajsa:
Moa:
Mona-Lisa:
Kajsa:

Alva:
Moa:
Mona-Lisa:
Kajsa:
Alva:
Mona-Lisa:
Alva:
Mona-Lisa:

Kajsa:
Mona-Lisa:

Kajsa:

Mona-Lisa:

Det har jag aldrig gjort!
Det har jag.
Det har jag med. Vad har jag läst innan?
Det kan jag göra hemma när jag läser böcker,
men det beror på att man går och lägger sig
när man läser böcker. Man är så trött. Men
vad läste jag igår? Men det är ju en annan
sak. Man är för trött.
Nej, (tar upp en bok och illustrerar) Jaha, jag
är här. Hur har jag kommit hit? Och då kan
man undra hur har man läst? (skrattar)
Ja det kan man. (alla skrattar)
Och sånt kan vara intressant!
Ja det…
Ja, sånt kan det vara hur slutade? (alla skrattar) xxx
Ja, visst är det, påverkar.
Visst är det.
Jag säger…när man läser kapitelböcker nu för
de stora barnen, då är man inte bunden av
bilder. Och då kände jag när vi tog till de här
Bauer böckerna…innan vi tog kapitelböcker.
Och de sagorna hörde man så många gånger
så man kan berätta dem utan en bok. När de
var oroliga en gång då kunde jag säga, det var
en gång och så hände. Och visste jag att det
var spännande där, och Oj jätten!! och alltså
hoppa över och sen gå in direkt på jätten och
pojken direkt eller något sånt. Och då var det
så jättespännande otäckt. Och så kan man
ju…
Ja, man kan lura dem lite, och det kan man ju
göra för att de kan bli lyssnare igen.
Då tyckte de det var jättespännande. Där är ju
berättande, och bygger upp sagan, men då
orkar man inte lyssna. Och där kan man fuska
lite, känner jag som vuxen, då det är sagor
som man kan.
Det samma som man säger, i den lilla stackars ankan. Och så säger man: Den lilla stackars ankan (med inlevelse). Och då blir det
genast, nu händer något, man har ändrat röstläget. Då tycker jag att man får med dem
igen…
När vi läste musikanterna då, som skall gå till
Bremen med djuren. Och det är ju en upprep-

63

Resultat

Kajsa:
Mona-Lisa:

ning då .. då kan man manipulera lite och då
blir det så spännande och då blir de som här
alldeles. För det är ju spännande, med glödande ögon!
Så jag tror det ligger mycket på oss vuxna
med. Som det finns inlevelse i böckerna.
Så att man inte glömmer bort böckerxx

Det utförliga citatet här ovan motiveras av att det innehåller föreställningar om både ideal och praktik. Inledningsvis vill jag lyfta fram hur
Kajsa pekar på vikten av att kunna behärska den muntliga framställningskonsten och använda retoriska berättartekniker i högläsningen,
allt för att fånga barnens uppmärksamhet och få dem att bli lyssnare.
Med rösten skapas det stämningar, förväntningar etc vilket görs i förhoppningen att barnen skall bli intresserade och aktiva i sitt lyssnande.
Pedagogerna nämner också sina egna intressen och engagemang inför
vissa barnböcker som de själva tycker om att läsa, och hur detta inverkar på hur de förmedlar barnlitteraturen till barnen. Här kan vi i pedagogernas syn på högläsningen och deras bidrag till densamma spåra
att den utgör ett slags kanal för att förmedla litterära texter till barn
som inte kan läsa själva.
Vi kan också från pedagogernas diskussion utläsa en annan parallell bild då det gäller högläsningen, nämligen att de inte alla gånger
orkar vara involverade i texten i någon högre utsträckning eller fungera som en engagerad högläsare. Den varierande kvalitén på högläsningen beror inte enbart på den personliga kompetensen, utan också
på hur den övriga verksamheten ser ut. Särskilt kunde detta inträffa
när pedagogen samtidigt hade ansvaret för hela barngruppen. Läsningen avbröts ofta för att få en överblick över vad de andra barnen
sysslade med, och för att förvissa sig om att allt flöt på i vanlig ordning. En annan aspekt som nämns av flera pedagoger är att de inte
alltid kan eller orkar spela sina roller som den engagerade pedagogen,
det vill säga dramatikern som kan fånga barnens intresse.
Det är också intressant att dessa pedagoger under fokusgruppsintervjuerna reducerar sig själva till enbart ”uppläsare” av text i dessa
sociala situationer, och att de framställer högläsningssituationen som
en uppläsningssituation. Utifrån mina videoobservationer kan jag verifiera att det visserligen förekom sådana också, men oftast användes
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dialogisk högläsning, där en direkt kommunikation mellan barnen och
boken tilläts i form av att barnen fick ställa frågor eller på något annat
sätt kommentera uppslagen vid naturliga pauser såsom bladvändning.
Denna typ av högläsningsstrategi, det vill säga fortlöpande dialoger
vid bokläsningen, ligger i linje med vad Cochran-Smith (1984) har
kunnat visa i sin amerikanska förskolestudie.
De aspekter gällande högläsningen som pedagogerna framhåller
som centrala överensstämmer också med vad Thorson (1991) lyfter
fram i skolsammanhang.
uppläsarens litterära medvetenhet, förhållningssätt till sagor, dikter,
noveller och bilderböcker är normerande för eleverna i klassrummet.
Hennes intresse, hennes entusiasm inför en speciell bok eller läsupplevelse genererar stimulans och nyfikenhet till barnen som lyssnar.
Och motsatsen: talar läraren aldrig om böcker, sin egen läsnings betydelse eller olika bokhändelser, riskerar läsningen av skönlitteratur att
bli enbart en pedagogisk fråga för eleverna. (s 168)

Pedagogerna pratar om att det också är viktigt att läsa böcker som
barnen väljer efter sitt eget tycke och intresse, både under de kollektivt
organiserade tillfällena men också vid spontant uppkomna lässituationer som t ex när barnet vill underhålla sig självt med att höra på en
saga. Även om det finns böcker som pedagogen ogillar att läsa på
grund av privat tycke och smak, så är hon dock fångad i den pedagogiska diskursen och känner sig tvingad att läsa dessa.
Att läsa barnens egna bokval kan också innebära att man som pedagog ställs inför återkommande lässituationer.

Exempel 19, Förskolan Päronet
Ingrid:
Lena:

Att man läser om och om igen. Och så att de
verkligen får boken, och tänker.
De känner sig säkrare om de vet att jag kan den
sagan. xxx Det ger en viss säkerhet och trygghet.
Det är vi vuxna som vill ha en viss variation hela
tiden.
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Att läsa samma böcker för barnen om och om igen utgör en vanlig
företeelse i förskolan, både för barnen och för de vuxna. Nikolajeva
(2001) hävdar dock att när barnet läser samma bilderbok igen är det
inte samma bok, utan återläsandet innebär att barnen går djupare och
djupare in i bokens mening. Detta är i linje med vad pedagogen Lena
tar upp, nämligen att barnen känner sig säkrare och tryggare med sagans innehåll. Vidare menar hon att det är de vuxna som vill ha variation av läsestoff, och att det inte är barnen som i första hand önskar
det. Hur skall vi då förstå de vuxnas önskemål om mer variation av
läsestoff? Ett sätt kan vara att se på det utifrån Nikolajevas (2001)
teorier, nämligen att bilderböcker läses på olika sätt av barn och vuxna. Medan barnet pendlar mellan bild och text och bild igen, så är de
vuxnas läsande mer textorienterat och tar inte bilderbokens helhet
(bild-text) i beaktande, utan de ser bilderna mer som dekorationer. De
vuxna läser med de vuxnas förväntningar om att boken skall ge en
litterär upplevelse. Dock finns enligt pedagogerna en mättnadsgräns
för hur många gånger man kan läsa en saga utifrån ett vuxenperspektiv.
Vissa böcker undviks, trots att barnen vill att pedagogerna skall
läsa dem, vilket vi ser i nästa exempel.

Exempel 20, Förskolan Äpplet
Alva:
Alla
Alva:

Jag har böckerna under mina knän så här. Och om
det kommer en Max-bok så stoppar jag den underst
så här.
skrattar
Det gör jag. Än så länge i år har jag inte läst en Maxbok av dem i högen. Men annars så tar jag dem nog
lite, kanske de som är roligast att läsa. Men först tar
jag dem som jag vet att de också tycker är roliga.
Och sen kommer de här tråkiga på slutet.

Här ser vi pedagogen Alva berätta att det är en bra barnbok om den
talar till den vuxne och barnet. Att läsa böcker skall alltså vara en
njutbar aktivitet både för den vuxne och för barnen, menar hon. Om
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pedagogen är motiverad och engagerad så kan hon förmedla bokläsandet som något positivt som värderas högt, men om pedagogen inte
är entusiastisk i sitt förhållningssätt till boken, kan resultatet bli det
omvända, t ex att barnet ser bokläsandet som en uppgift i raden av
uppgifter.
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5. Att lägga grunden till det livslånga läsandet

Vad jag huvudsakligen har visat i detta arbete är pedagogernas perspektiv på bokanvändandet i förskolan, vilket gjorts utifrån en rad
betydelser och innebörder som de tar upp i fokusgruppsintervjuerna.
Genomgående visar exemplen i denna studie att pedagogerna anser att
böcker är viktiga i förskolan och att barn genom dem socialiseras in i
skriftspråkskulturen. Detta innebär att pedagogerna framhåller bilderböckerna som ett av de verktyg som ingår i den pedagogiska ”verktygslådan” med vars hjälp pedagogen realiserar den goda barndomen.

FÖRSKOLANS BOKMILJÖ
Förskolan som miljö är kraftigt rutiniserad och planerad, men där
finns också inplanerade tidsutrymmen för barnens egna aktiviteter och
egna engagemang. I denna miljö finns det alltså, för att använda Qvarsells (1988) terminologi, en uppsättning erbjudanden att välja mellan,
vilka konkurrerar om barnens uppmärksamhet, och bilderböckerna
utgör ett av dessa erbjudanden.
Pedagogernas sätt att arrangera bokmiljön och införskaffa böcker
speglar de föreställningar de har om barn och barnböcker, vilket innebär att böckerna organiseras utifrån åldersrelaterade och läsförståelsebaserade kriterier, samt att bokpraktiker spelar en viktig roll i förskoleverksamheten. De studerade förskolornas egna bokbestånd var tämligen begränsat och bestod framförallt av faktaböcker, föråldrade
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böcker och utgallrade böcker från bibliotek; med andra ord böcker
som inte var speciellt lockande för barnen, och som därför inte i någon
större grad användes i den dagliga verksamheten. Att förbättra det
egna bokbeståndets kvalité var i båda pedagoggrupperna en angelägen
fråga, men att göra bokinköp var dock uteslutet med de knappa ekonomiska möjligheter som de hade.
Det anordnades regelbundet, till skillnad från vad Öhman (1984,
1986) har visat i sin förskolestudie, biblioteksbesök i båda förskolorna, där ibland några och ibland alla barn fick följa med och låna böcker. I de fall pedagogerna inte hann ta med sig barnen, gjorde de själva
besök på biblioteken. Det dilemma som pedagogerna har att brottas
med är att de skall förmedla en god kvalitetslitteratur, men att det är
problematiskt att få fatt i dessa kvalitetsböcker, då de oftast är utlånade på biblioteken. Det är många förskolor samt privatpersoner som
konkurrerar om en viss uppsättning av kvalitetsböcker, och pedagogerna får ofta ta sådana böcker som de egentligen inte vill ha men som
de ändå lånar för att barnen skall komma i kontakt med böcker. Aktiviteter med böcker ingår i förskolans dagliga verksamhet. Här ser vi
att pedagogerna trycker på att mängden av böcker också är viktigt i
förskolan. Några av dem anser att det vore nödvändigt med ett eget
basbokbestånd med ”kvalitetsböcker” så de inte behövde samsas med
de andra låntagarna. Samtidigt som det kan hävdas att lånemöjligheterna gör att det kan bli ett varierat utbud av böcker för barnen.
Det framstår också som klart för pedagogerna att de skall verka för
att avskilja det ”olämpliga”, t ex populärkulturella produkter, och att
de skall använda böcker som är bra för barnen, även om de samtidigt
uttrycker en viss osäkerhet om vad som just är idealt. Dock vill de att
barnen skall komma i kontakt med böcker av t ex Elsa Beskow, Astrid
Lindgren, bröderna Grimm, Sven Nordqvist, Gunilla Bergström, Inger
och Lasse Sandberg, Lennart Hellsing, Anna-Clara Tidholm, Anna
Bengtsson och Jan Lööf. Detta ligger i linje med slutsatserna i Asplund Carlssons (1993) studie, där det framhålls att det finns en dold
litterär kanon på förskolorna.
Sammantaget kan man hävda att även om pedagogerna inte själva
definierar den ”ideala” barnkulturen (bra barnlitteratur), så tillskriver
de sig själva en central roll i lanserandet och styrningen av densamma
på förskolan. Pedagogerna ser sig som aktiva övervakare av de böcker
och texter som barnen kommer i kontakt med, och som förebilder i
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betydelsen professionella läsare. Barnen skall förstå vad de läser, och
socialiseras in i en tolkningsgemenskap.
Då det gäller förskolans bokmiljö kan vi efter dessa fokusgruppsintervjuer också konstatera att pedagogerna saknar forum där de i arbetslaget kan diskutera barnböcker sinsemellan, men att de rutiner för
att introducera de bilderböcker som lånas från biblioteket för såväl
andra kollegor som för barnen på avdelningen.
Jag är medveten om att samarbetet mellan förskolepersonalen och
barnbibliotekarier varierar i landet. Dock visas i denna studie att om
inte samarbetet fungerar, så uppstår en rad problem för pedagogerna i
förskolorna. Det finns naturligtvis många förskolor som har en väletablerad kontakt med barnbibliotekarierna, men det finns många förskolor där detta forum för informationsutbyte mellan de olika aktörerna
rationaliserats bort av kommunpolitikerna.

EN SPECIELL FÖRSKOLEBOK?
Utifrån de två fokusgruppsintervjuerna kan vi se att pedagoger tecknar
en bild av hur en barnbok som fungerar i den dagliga kollektiva bokverksamheten skall se ut. Genom olika urvalsförfaranden väljs bilderböcker som passar in under den tid som lunchläsningen varar (ca 2030 min), och som tar upp sådana ämnen som är lämpliga för barnen,
det vill säga ej svåra ämnen, och som har ett lämpligt språk. När pedagogerna väljer bilderböcker till högläsningen så tar de oftast i första
hand textaspekterna i beaktande, det vill säga det får inte vara för svårt
för barnen att förstå. Då det gäller bilderböckernas bilder är pedagogerna mer oreflekterande. Om bilderböckerna är för ”långa” det vill
säga om högläsningen av texten inte ryms under den tillgängliga tiden,
delas boken upp och läses nästkommande dag. Detta förekom dock
inte så ofta i de studerade förskolorna. Under lunchläsningen läses
böcker i syfte att åstadkomma vila och kontemplation och inte för att
aktivera barnen och sätta igång diskussioner kring böcker och dess
innehåll och estetiska budskap.
Då det gäller barnens individuella läs-tittande är pedagogerna mer
öppna det vill säga barnen får fritt välja bland de böcker som de lånat
från biblioteken.
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EN DOS HÖGLÄSNING OM DAGEN
Studiens resultat visar att pedagogerna ser det som sin arbetsuppgift
att ta in ett slags ideal barnkultur i förskolan, och att förmedla ett visst
”kulturellt kapital” (Bourdieu, 1984) till barnen. De menar alltså att
böcker är viktiga och betydelsefulla för barnen och för förskolans arbete. Då det gäller den dagliga verksamheten så anordnas högläsningsstunder, en dos högläsning om dagen, vilka sker efter lunchen,
men som också förekommer vid andra planerade och icke-planerade
aktiviteter. Pedagogerna ger uttryck för att de ser på bilderböckerna
utifrån ett slags nyttoperspektiv, det vill säga hur de kan användas i
olika pedagogiska sammanhang för att nå vissa utvecklingsmål hos
barnen. Pedagogernas syn på bokanvändandet bottnar, enligt min mening, i deras utvecklingspsykologiska och barnpedagogiska kunskaper, och präglas av att de ser bilderböckerna som redskap för att förbereda barnen inför framtiden, i viss mån reproducera barnkulturen samt
göra barnen till bärare av detta kulturarv. Detta stämmer också överens med vad Hallberg (1996) skriver om barnlitteraturens koppling till
det pedagogiska fältet, där barnboken ses som ”pedagogernas förlängda arm” (s 86).
Samtidigt blir det också uppenbart att de pedagoger som ingick i
denna studie inte nämnvärt planerade för de ständigt återkommande
bokaktiviteterna efter lunchen. Vad det är för böcker som skall läsas
uppstår i här och nu situationer och bygger oftast på barnens bokval,
även om det också förekommer att det är pedagogen som bestämmer.
Detta innebär också att pedagogerna inte hinner titta genom böckerna
och det kan därför uppstå konflikter hos dem själva under lässituationerna. Det kan t ex gälla oönskade ordval, vilket dock pedagogen löser genom att läsa med egna ord. De studerade pedagogerna säger sig
ha en stark önskan om att få möjlighet att förbereda sig inför bokaktiviteterna. Vi kan alltså konstatera att pedagogernas bokverksamhet är
planerad genom läroplanen (Lpfö, Utbildningsdepartementet, 1998),
men att den på samma gång blir oplanerad då de inte har tid och resurser att alltid klara av de praktiska realiteterna.
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BILDERBOKEN SOM VERKTYG FÖR ATT
REALISERA DEN GODA BARNDOMEN
Vi har sett att pedagogerna tillskriver sig själva en central roll i bokhanteringen. Enligt min mening kan en sådan tillskrivning relateras till
en stark föreställning om hur boken på olika sätt kan användas som
redskap för att förbereda barnen inför framtiden, och i viss mån reproducera barnkulturen och göra barnen till bärare av detta kulturarv. Det
finns också en medvetenhet om att barnen inte alltid till fullo kan utnyttja boken på förskolan.
I praktiken så uppstår en rad begränsningar och hinder för pedagogerna vilket gör att de med varierande framgång lyckas i sin avsikt.
De lyfter i detta sammanhang fram faktorer rörande tillgången till
böcker och materiella resurser samt dess användning (inre och yttre
ramar). Pedagogen vill ha makten/kontrollen att bestämma vilka
böcker som får komma in på institutionen samt dessa böckers användning. Denna uppsikt och styrning kan tänkas bottna i uppfattningen
om att bra böcker producerar goda barndomar och goda framtida samhällsmedborgare. Samtidigt ser man barnen som ett medel för att bibehålla och föra vidare det ideala kulturarvet; ett kulturarv som i
egentlig bemärkelse inte har definierats av pedagogerna själva utan av
samhället. Pedagogerna vill alltså visa för barnen vad som är bra för
dem, vilket överensstämmer med vad Rhedin (1999) skriver.
När vi vuxna oroar oss över dessa böcker, så menar jag att vi i grunden berättar om oss själva och vår förlorade kontakt med barndomen
och om vår oro över de existentiella frågor som böckerna väcker till
liv. Vi uttrycker dessutom fortfarande en traditionell och förlegad litteratursyn som är instrumentell och vuxenuppfattad: vi vill alltjämt att
barn ska läsa i första hand för att lära sig saker. Vi uttrycker också en
mycket räddhågad och fixerad syn på barn och barndom och på livet.
Vi utgår ifrån att barn tänker som vuxna, fast mindre smart; vi vill att
livet skall vara enkelt och lyckligt och att minnet av barndomen och
den egna familjen skall skimra i stället för att värka och göra ont. (s
95)

Sammantaget kan man hävda att även om pedagogerna inte själva
definierar den ”ideala” barnkulturen (bra barnlitteratur), så tillskriver
de sig själva en central roll i lanserandet och styrningen av densamma
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på förskolan. Pedagogerna ser sin roll i det aktiva övervakandet av vad
det är för böcker/texter barnen kommer i kontakt med, och som förebilder i bemärkelsen professionella läsare. Barnen skall förstå vad de
läser, och socialiseras in i en tolkningsgemenskap. Vi kan alltså konstatera att pedagogernas uttalanden tyder på att barnkulturen definieras
av samhället, men att de själva tilldelar sig en central roll i betydelsen
av vad, hur och när det bör läsas på förskolan.

ATT LÄGGA GRUNDEN TILL DET LIVSLÅNGA
LÄSANDET
De böcker som tillåts är alltså de som pedagogerna anser höra till den
”goda barndomen”, och genom att barnen kommer i kontakt med dem
utgör de också ett medel i förverkligandet av denna .
I detta arbete har jag lyft fram pedagogernas röster, idéer och visat
att deras sätt att se på konstruktioner och förståelseramar av bokaktiviteter bottnar i utvecklingspsykologiska kunskaper vilket avspeglas i
deras pedagogiska bedömningar och handlingar. Bokens plats i förskolan är kontrollerad av pedagogerna, vilka styr vad som förekommer och vad som introduceras för barnen, och de sätter på detta sätt
också ramarna för de barninitierade bokaktiviteterna.
Avslutningsvis kan hävdas att det är i förskolan som barnens livslånga läsande börjar, och att det är förskolepedagogerna, som de första
professionella barnboksintroduktörerna, som sätter igång dessa läsprocesser hos barnen i förskolan.
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Bilagor

Bilaga 1
Dagsrutinerna på förskolorna

Förskolan Äpplet:
6.00
7.30
9.30
11.15
11.30
ca 12

16.30
18.00

Öppning
Frukost
Samling
Förmiddagsaktivitet
Kort samling (ofta sång)
Lunch
Sagoläsning
Eftermiddagsaktivitet
Frukt/ (mellanmål-medhavd)
Fri aktivitet
Sammanslagning av avdelningarna
Stängning

Förskolan Päronet:
6.00
7.30
9.15
11.15
11.30
ca 12
14.30
16.30
18.00

Öppning
Frukost (medhavd) på egna avdelningarna
Samling
Förmiddagsaktivitet
Kort sångsamling inför lunchen (barnstyrd)
Lunch
Sagoläsning
Eftermiddagsaktivitet
Mellanmål
Fri aktivitet
Sammanslagning av avdelningarna
Stängning
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Bilaga 2
Intervjuguide för fokusgrupper
Inledning
Det kommer att gå till så att ni får prata väldigt fritt själva, och jag ska
försöka att säga så lite som möjligt. Faktiskt är det så att ni ska prata
med varandra och inte med mig i första hand. Är det så att det blir tyst
eller det är något ämne som jag kanske tycker är intressant att ta upp,
så kommer jag att komma in efter en stund, men det är det som ni har
att säga som är det viktiga.
Områden (ej i ordningsföljd)
Hur ser pedagogerna på böcker som barnen har lånat?
Hur väljer ni böcker i biblioteket?
Vad är anledningen till att pedagogerna använder sig av barnböcker i
förskolan?
Hur kommer det sig att pedagogerna läser efter lunch?
Vilka böcker tycker pedagogerna att barnen skall möta under sin dagistid?
Vilka böcker skall man inte läsa på dagis?
Kan man ta bort lunchläsningen för barnen?
Vilka föreställningar har pedagogerna om vad barnen får ut av böckerna?
Vad tycker pedagogerna att de själva får ut av böckerna?
Hur ser pedagogerna på bilderbokens kommunikationsmöjligheter?
Kan man läsa för mycket?
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Bilaga 3
Transkriberingssymboler

I exemplen förekommer följande transkriptionskonventioner:

()

används för att ange forskarens kommentarer eller
iakttagelser

xxx

markerar det ohörbara

… (punkter)

betyder att personen i fråga tar en paus

VERSALER

används för att markera emfas i talet

(Hahaha)

Skratt
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