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BAKGRUND OCH SYFTE 

I samband med Högskolereformen 1977-07-01 kom en rad institutionsbibliotek 

och lärarutbildningsbibliotek att sammanföras med Högskolornas biblioteks

organisationer. Från att ha betjänat egna lokala kunder blev man medlem i 

ett nationellt system med ansvar mot forskning och utbildning i landet i 

s~n helhet. 

Den nybildade filialen i Linköpings universitetsbibliotek belägen vid Insti

tutionen för Förskellärarutbildning i Norrköping var ett mindre institutions

bibliotek, men med en boksamling med rötter i sekelskiftet. En första snabb 
•, 

bedömning av materialet gav vid handen att 'det kanske skulle kunna intresse-

ra bland annat följande kundgrupper: 

Forskare och utbildare med intresse för 

o färskolepedagogikens historia 

o teknik och social förändring i sekelskiftets Norrköping och hur industri-
aliseringen påverkar barnomsorg och föräldrars och barns villkor 

o förskolans metodik i historisk belysning 

o ämnesmetodisk forskning 

o synen på könsroller till exempel modersrollens utformning i litteraturen 

o förskollärarrollens utveckling från modersutbildning till pedagog 

o text och bild ~ barnlitteratur under 80 år, osv 

Bibliotekariens roll i ett utbildningsbibliotek är bland annat att tillgäng

liggöra och informera om bibliotekets material och hur detta kan användas i 

utbildningen. Detta är det primära syftet med den bibliografi med inledande 

kommentarer som härmed presenteras. 

HISTORIK 

Perioden 1890-1910 brukar kallas det storindustriella genombrottet. Det kän

netecknas av en kraftigt ökad mekanisering av industrin. Tidigare välutbil

dade hantverksskickliga yrkesarbetare kunde bytas ut mot "semi-skilled", 

till exempel kvinnor. Man behövde inte behärska och utföra en hel process, 

utan arbetsuppgifterna reducerades till att starta, mata, stänga av och ser

va de maskiner som genom en allt mer utvecklad teknik byggde in de kvalifi

cerade operationerna i själva maskinen. Norrköping var vid sekelskiftet en 

stad med en växande textilindustri i vilken kvinnor kom att sugas upp som 

arbetskraft. Lönerna var låga, arbetsdagen lång, och barnomsorgen närmast 

obefintlig. Barn passade barn, gick utan tillsyn, eller fick i bästa fall 

genom grannsamarbete viss omsorg. 
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Några barn mellan l-7 år kunde få plats i de barnkrubbor som uppstod under 

1800-talet för medellösa, eller i de arbetsstugor som tog emot fattiga barn 

mellan 5 och 14 års ålder för att minska riskerna för en begynnande krimina

litet på grund av svåra miljöomständigheter. Man hade som målsättning att 

"gifva barnen håg för ärligt arbete och självförvärf". Betoningen låg på 

praktiska, eJ bokliga, sysselsättningar och anpassning till samhällets krav 

på flitiga och strävsamma lönearbetare. För barn till föräldrar med goda 

inkomster hade en rad barnträdgårdar börjat inrättas . I Norrköping startade 

Maria Moberg en barnträdgård i sitt hem. 

Maria Moberg kom från en känd och välbärgad No r rköpingsfamilj, hade en god 

utbildning omfattande utlandsresor, bland annat ~ till Pes talozzihaus i Ber

lin . Där fick Maria Moberg upp ögonen för att arbetarklassens barn var i 

stort behov av den stimulans en bra barnträdgård kunde ge. Själv har Maria 

Moberg berättat om sin barndom och hur det kom sig att hon valde att arbeta 

bland små barn i en saga (:::) i radio, återgiven i NT 23/4-27. 

Anna Holmberg, Maria och El l en Moberg, 1939 
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1904 startade Maria Moberg Sveriges första folkkindergarten med ett upprop 

i Norrköpings tidningar: 

Hjälp för mödrar! 

Barnaglädj<? åt barn<?n! 

Jfij,· IHu·n ml'lfail -1 och 1; (·;,. fr:in arbetarefam iljer 

kommer i början af April miinad att iippn.:~s ett förmiddagshem. 

Detsamrna lir ämnad! att gifva barnen ordnad~ s.z:sselsfrttningar 

län1pade efter deras åltkr ucll :111 där11ndt:>r söka bibringa dem 

goda intrylk, hvilket allt ;ir iign:1dt att tj;ina dem till framtida gagn. 

Denna verksamhet, SOlll lliirmed tillbnnagifves, kommer 

hufvudsak att följa skolorn:~s arhct~;ir. Under instundande 

April och Maj komma barnen att muttag:~s enelast två dagar i 

veckan kl. t) --- 12 f. m. och d;i afgift:;fr.itt. Fr;in och med hös t

terminens början daglig('ll ill()t en afgift ;\f 1 kr. i månaden 

och en inskrifningsafgift af 50 i)rl'. 

Lokal: Flygelbyggnaden vid Moberg-Eggerska Flickskolan. 

Anmiilllingar mottagas nf undcrtcckn.1tk Tisdagen den 29 

Mars kl. 4 - 6 e . m. och Onsctagen den 30 Mars kl. 9 --11 f. m. 

Norrköping i Mars 100-1. 

AI arja or/1 ];/!t' J l .iH o her_~ 
Förtsfrlndarinnor för 1\illlll't:::·".-·'m i Norr/.', )j'i!·,-

Utbildningen utvecklades snabbt, 1905 stöddes barnträdgården av en förening 

som 1909 antog namnet Fröbelinstitutet. 

Till hjälp i barnträdgården hade Maria Moberg snart s~n syster Ellen, och 

så småningom en rad andra kvinnor ur borgerligheten. 
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Ht 1902 hade de tre första eleverna antagits till kindergartenledarinneut

bildning, efter att ha besvarat f öljande annons i Norrköpings tidningar: 

m tt.1ga" t11! ho~u .. r nen s~c;om tle.ver 
2 3 Ultfl• f11ckof" med elemen~ 
tarb1ldntn~, l lka r " for • llt eg~ 
karlek hll barn samt haf a mtn ,.,<;c och 
fa\IC'nhet for uera sr selsattande och 
upp f( s tran. 

'\arm:ue Pi-'> -.n n;;;lr lJ.mna$ af 
undertc ·kuad, !)< m trol!l ... s _.nder Maj 
månad 4-5 e. m 

ARIA 
·-

' 

Det var vid sekelskiftet vanligt att borgerlighetens kvinnor ägnade sig åt 

välgörenhet några timmar i veckan. Fruarna satt med i styrelser och kommit

teer för till exempel arbetsstugor, barnhem, sommarkolonier mm. 

Fröbelföreningens styrelse: 

Oruks!l~arcn Jacob W:~hrcn, ordL och kassaförvaltare 
Hovpredilcantcn O. Malmberg, v. ordf. och sekreterare 
Doktor Anna-Clara Romanus-Alfven 
folkskolcinspcklörcn fil. D:r J. Bager-Sjögren 
f r u A nu a E bcrstci 11 

fröken Ellen Mobcr!J 
Fröken Maria Moberg 
Skolförcst!ndarinnan fröken Aurore Pihl 
Med. D:r H. von Unge 

Suppleanter: 

fru Siri Ekelund 
fru HeJera Swartllng 
fru Elisabeth Wahren 

Döttrarna kunde nu arbeta ideellt som barnträdgårdsledarinnor, tiden mellan 

skolutbildning och familjebildning. Arbetet i barnträdgården var så blygsamt 

avlönat att ingen kunde försörja sig på det, endast den som hade föräldrar 

i bakgrunden kunde ägna sig åt denna sysselsättning. Den utbildning som gavs 

kunde ses som en utbildning till modersrollen. Detta hindrar inte att man 

från utbildningens sida ställde stora krav på de flickor som deltog 1 verk

samheten. De förväntades avsätta såväl åtskillig tid som intresse i arbetet. 
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Kom 1M D-" ltfva 
fOr bctrtttn ~ribtf 

Förebilden till folkkindergarten kom från den tyske pedagogen Fröbel som på 

1800-talet startade kindergartenverksamhet påverkad av ideer från Rousseau 

och Pestalozzi . Ordet kindergarten är Fröbels skapelse inspirerad av ett 

blommande liljefält under en promenad på landet. 

Målsättningen med en Fröbelkindergarten kunde säg.as vara trefaldig: 

l. Åstadkomma ett gott inflytande på barnet mot gudsfruktan, arbetssamhet 

och måttlighet. Barnen skulle genom att sysselsättas med lämplig verk

samhet, lekar mm bibringas kunskaper och fostras till insikt om sig själva 

och omvärlden. 

2. Utöva ett gott och förädlande inflytande på hemmen. Samarbetet med hemmen 

och föräldrarna poängterades genom föräldra- och mödramöten, samkväm och 

hembesök. På programmet vid samkvämen kunde stå föredrag i pedagogiska 

frågor rörande barnen och deras fostran eventuellt förmedlat av någon 
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gästföreläsare. Men man hade även högläsning, kaffedrickning, sång och 

lekar som ett led i skapandet av ett förtroendefullt förhållande mellan 

föräldrar och ledarinnor. 

3. Utbildning av unga kvinnor och mödrar och uppfostrarinnor. 

Arbetet i barnträdgården 

Arbetet i barnträdgården planerades noggrant, alla gjorde samma sak samti

digt, modellering, flätning, pappersvikning mm. 

DANSK FR0BEL TIDENDE 
April 1904. 
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Man arbetade kring en "arbetsmedelpunkt" ti ll exempe l va tten och planerade 

då veckorna som till exempel nedan: 

VATTNET 

(Årstid: vår eller sommar) 

Första veckan 

Vattne ts nödvändi ghet för människor~ växter och djur . 

l. Barnen få en solig morgon vattna växterna i fönstret e l l er ännu hel l re 

ute i trädgården. De göras därv i d uppmärksamrna på hur j orden suger till 

sig va ttnet, som bör g1vas så rikliit , ~tt de t nå r ti l l växternas r ötte r . 

De läras att vattna l ång samt och varligt, f å höra , att växternas r ötter 

äro mycket ömtåliga, och att dessa kunna dö , om de vattnas oför s i k tig t . 

De visas på, huru de t örstiga plantorna, som f örut sloka t med bladen, nu 

åter resa sig. 

Härefter finger lek : "Mitt lilla trädgårdsland" eller figur l äggning av 

vattenkanna. 

2. Samtal om växternas behov av vatten, övergång till människans behov av 

gott, rent, friskt dricksvatten. Barnen får dricka sig o t örstiga, men 

uppmanas att dricka långsamt, få höra varför , och att kallt vatten är 

skadligt. De göras uppmärksamma på likheten mellan barnen och väx terna , 

samma behov av vattnet, samma faror. Härefter utkl i ppes vattenkaraffin 

och glas av silverpapper och uppklistras. 

3 . Saga : "Bägaren", en bägare "utstickes". 

4 . Höns, duvor eller kaniner få vatten deras vattkoppar göras väl rena . Kan 

sådant ej ske, besökes ett vattningsställe för hästar. Iakttages, hur 

hästen släcker sin t örst. 

Modeller ing av vattenkopp eller vattenhink. 

5. Sång : "Vart skall du gå, min lilla flicka". 

6. Samtal om varifrån vattnet kommer. Barnen få besöka en brunn eller ett 

vattentorn, få höra talas om arbetet med brunnen eller vattentornet, vi

dare få de höra något om källans ådra, som så osynlig f ör oss fly ter un

der jorden, och som giver oss det välsignade vattnet. 

Byggande av brunn eller vattentorn. 
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Andr a veckan A. 6. 

Vattnet som r engör ingsmedel 

1. Saga: "Pelle Snygg och barnen i Snaskeby" . 

Färgläggning av bild ur sagan. 

2 . Tvättbordet iakttages . 

Modellering av handfat och tvål. Härefter få barnen tvätta s1na händer . 

Man samtalar om nödvändigheten av att hålla sig ren. 

Lek : "Badgossen". 

3. Sång : "Fru Källa". 

4. Doaktvätt : Nu användes varmt vatten och såpa, barnen få iakttaga, hur 

såpan löser sig i varmt vatten, icke så i kallt. 

Lek: "Tvättleken". 
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5. Dikt och bild: "skogstjärnen" . 

6. Rengöring av Kindergarten, växterna spritas, bord, stolar och småsaker 

avtvättas. Efteråt utklippes eller lägges med stickor en vattenbalja. 

Femte veckan 

Vattnet i olika former 

l . Barnen få iakttaga molnen. 

Fingerlek: "Solstrålarnas, månstrålarnas och regndropparnas resa". 

2 . Samtal om molnen, om hur fuktigheten i ' jorden uppsuges av luften, bildar 

moln och åter faller ned till jordytan som dagg eller regn för att upp

friska och vederkvicka hela naturen. 

Saga: "Gör vad du kan". 

3. Daggen iakttages, daggkåpan med s1n lilla daggpärla avritas, färglägges. 

4 . En regnig dag iakttages regnet - samtal om dess nödvänd i ghet f ör jorden. 

Växterna utsättas, barnen få gå ut med paraply. 

Läggning med stickor : "Paraply". 

5. Barnen få om möjligt se en regnbåge, eller ock går man med dem till en 

springbrunn, man visar dem regnbågens färger, då solskenet glittrar på 

vattnet i springbrunnen. Man talar med barnen om "strålbrytningen" och 

vad som orsakar denna, dock så, att det ej överstiger deras fattnings

förmåga. 

6 . Berätte lse: "Regnbågens ängel" . Färgövning med bollar i regnbågsfärger. 

Boll-lek. 
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Om vi läser verksamhetsberättelsen för 1912-1913 kan vi se att verksamheten 

nu bestod av följande grenar: 

~~~ RÖBELFÖRENINGENS vecksomhet har i tikhet 
~ med föreg-ående nrbctsår varit förl:l~d dels till 

··· - det år 1909 upprättade Fröbel-lnstitutct, dels 
till Södrn och Norra Fröbelstugan, av vilka den förra ägt 
bestånd sedan 1904, den senare sedan februari 1912. Ar. 
betet har fo rtgatt utan några nämnvärda förändringar vare 
sig med avseende på organisation eller utsträckning och 
omfattar sålunda: 

Folk-kindergarten, 

Barnnv!trdsavdclning för späda barn, 

Barnl\ruhhn för barn 2-7 år (barnkammaren), 

Eftermiddagshem för skolbarn samt 

Utbildningskurser. A. för kindergarten, B. för 
uppfostrarinnekallet i hemmet, C. för späda barns v!trd. 

En sommnrkolonl för barn 2-7 år har även 
sistlidna S0111111ar kommit till stånd genom för detta lin· 
damål särskilt crhMina medel. 

Samkvllm Wr barn, som förr besökt föreningens 
kindergarten hava fortfarande hållits å institutet den första 
fredagen i varje månad under tiden oktober-maj. 

Förllldru- och Mlidramötcn för förilldrarna till 
barnen i alla avdelningar hava anordnats dels å insti
tutet, dels i de båda fröbclstugorna. 

!'ör att friil nja ~amarhc t ct med skolan anorct
n:ulcs i april elt 111ijtc il !'rubel-Institutet till vilket stadens 
småskolliirarinnor inbjödos. Kit~dergarlcnmctodcn demon
strerad~:; dels ~c110111 utstiillning av material och barnarbeten, 
dds g-cnon1 praktiska iivningar 111ed barnen. Oiirj;imtc hiills 
clt kortare anförande belysande kindcrgarlcns syfte och dess 
betydelse siisom g-rundliiggandc ii ven för sl<olunJcrvisningen. 
l den tUrpil följande diskussionen framlade ätskillig-a lära· 
rinnor si11a crfarcnlu::tcr ill lf~ih:nclc kindergartenbarnet i skolan. 

1949 övergick verksamheten i kommunal regi . Så småningom, 1963 blev skol

överstyrelsen, Sö, huvudman och senare, 1977 Universitetskanslersämbetet, 

UHÄ. 
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VÄRT ARBETSSÄTT 

1977 vid jultiden tillträdde jag tjänsten som bibliotekarie vid den nyska

pade universitetsbiblioteksfilialen i Norrköping . Vid genomgång av biblio

tekets samlingar fann jag snart att förbluffande mycket material från se

kelskiftet och framåt syntes finnas kvar oskingrat. Rader av kända försko

lepedagoger, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Montessari m fl trängdes i hyl

lorna, gamla väl använda och mycket konstfärdigt hoplappade barnböcker av 

då tämligen okända men nu välkända författare och illustratörer och en hel 

del gamla tidskrifter på flera främmande språk ingi ck i samlingarna. 

Jag tog kontakt med stadsarkivet i No~rköping .och gjorde studiebesök, inter

vjuade lärare, nuvarande och tidigare anknutna till utbildningen, utomordent

ligt god hjälp härvidlag bjöd dåvarande rektorn och prefekten Moje Lindberg 

med en mycket klar uppfattning om vad ett bibliotek kan betyda för en utbild

ning. 

Tanken på att göra en kommenterad litteraturförteckning över materialet från 

förskellärarutbildningens första 40 år tog form. 

Kerstin Nyström vid Institutionen för förskellärarutbildning skrev de preli

minära listorna över böckerna. Monika Rudbeck vid Linköpings universitets

bibliotek kopplades in för att ansvara för den bibl iografiska utformningen 

av förteckningen. Jag har skrivit de inledande kommentarerna och historiken. 

E. Laurin 
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Monika och jag har tillsammans gjort studiebesök, intervjuat f d lärare 

gått igenom materialet för att komplettera listorna, .avgränsa tidsperioden, 

välja bilder, strukturera bibliografidelen och göra layouten. 

Jan Lundqvist vid LiUB har gjort utskriften av bibliografidelen med hjälp 

av dataredigeringsprogrammet Vided. 

KÄLLOR, ARKIV OCH BIBLIOTEK AV INTRESSE FÖR FRÖBELUTBILDNINGEN 

Material av intresse för Fröbelutbildningen finns bland annat i Arkivet vid 

universitetsbibliotekets Norrköpingsfilial och Institutionen f ör förskollä

rarutbildning. 

Utöver den litteratur som presenteras 1 vår bibliografi kan man finna bild

band, gamla filmer, Fröbels lekgåvor, Ulins material, Mentessarimaterial mm. 

Kontaktpersoner: Bibliotekspersonal och metodiklärare. 

stadsarkivet i Norrköping 

stadsarkivet har en deposition av äldre litteratur från utbildningens tidi

gare år. Dessutom förfogar man över stora fotosamlingar från utbildningen 

och från förskolor i Norrköping. Arkivet innehåller även protokoll och verk

samhetsberättelser från Fröbelutbildningen men även från andra barnkrubbor, 

arbetsstugor mm ur stadens historia. Bland övriga handlingar kan nämnas si

tuationsprotokoll, provlektioner, elevarbeten, förteckningar över barn med 

särskilda behov, 'Finlandsbarn under 2:a världskriget, mm. stadsarkivets för

teckning över material från Fröbelutbildningen, se bilaga 1. 

stadsbiblioteket i Norrköping 

I stadsbiblioteket finns bland annat ett rum med litteratur etc från stadens 

historia. Dessutom en samling litteratur använd vid skolor i Norrköping, för

tecknad i en tryckt bibliografi. 

SFR:s arkiv 

I Stockholm har samlats handlingar som har sammanhang med SFR:s historia. 

Systrarna Moberg var med och startade det som senare blev SFR, en fackföre

ning för förskollärare, i Norrköping 1918. Materialet kan innehålla dokument 

av intresse även utanför fackföreningens område. Från början skilde man en

ligt utsagor inte så tydligt på vad som rörde facket respektive verksamheten. 
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Beklagligt nog ligger materialet i kartonger enligt de uppgifter vi fått, 

vi har inte lyckats få ner bland annat dagboksmaterial trots åtskilliga 

samtal med SFR : s kansli. Enligt uppgift framställes dock en f örteckning 

över materialet i kartongerna varför senare intresserade forskare kanske 

kan utnyttja även detta material. 

I dag finns ingen kvar av de personer som medverkade vid starten av Fröbel

utbildningen, men däremot en hel del personer som själva utbildats eller 

som barn deltagit i verksamheten vid förskolorna. 

VÅRT MATERIAL 

Vi har koncentrerat oss på de dokument som finns i universitetsbiblioteks

filialens arkiv och 1 stadsarkivet av huvudsakligen monografikaraktär. En

staka tidskrifter och särtryck av intresse har vi även medtagit. Den tids

period vi valt är 1909 -1949. Anledningen till att vi sätter punkt där är 

att utbildningen då övergick i kommunal regi vilket förändrade utbildningens 

innehåll och även boksamlingens sammansättning - mot mera samhällsinriktad 

litteratur till exempel. Litteraturen kan vara äldre än 1902 f örs tås efter

som vi tagit med den litteratur som införlivats i utbildningens samling un

der tidsperioden för vår undersökning. 

Vi har inget totalt material för hela perioden eftersom somligt kasserats 

som utslitet och utrangerats ur samlingen. Vad som gallrades vet vi, men 

varför, (utöver trasiga exemplar), vet vi inte, men det väcker frågor när 

till exempel nedanstående litteratur är övers trukna i f örvärvsjournalen; 

"Jesipov och Gontjarov. Jag vill bli lik Stalin. Stockholm, 1948". 

"Lindskog, Gösta. Jesus och judarna. Stockho lm, 1940". 

Förvärvsjournalen är ej kronologiskt ordnad, vilket framgår av bland annat 

utgivningsår på litteraturen, det förefaller som om man först så småningom 

fört in beståndet i journalen. Däremot framgår vem som köpt /skänkt böcker 

i de fall de inkommit som gåvor. Trots att förtecknandet har sina brister 

tror vi att vårt material är tämligen representativt och att bibliografien 

skall kunna ge en ganska fullständig bild av hur materialet varit samman

satt, vilka inflytanden som kunnat påverka utbildningen, bokförvärv som an

knyter till de gästföreläsare och gästlärare man inbjöd till utbildningen 

till exempel Elsa Köhler, 1931; 1937, Hildegard Hetzer, 1937, m fl. 
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PRESENTATION AV MATERIALET 

För de lning på ämnesområden 

Vi har sorterat litteraturen enligt SAB-systemet i huvudavdelningar och be

träffande pedagogik på ett antal underavdelningar. 

Litteraturen fördelar sig enligt nedanstående rangordnat från avdelningar 

med många titlar till avdelningar med få titlar . 

• skönlitteratur , huvudsakligen barnlitteratur 

o Religion 

o Metodik, förskoleåldrarna 

o Musik, oftast barnvisor med enkla noter 

o Psykologi med barnpsykologi 

o Naturorienterad litteratur 

o Särskilda pedagoger, huvudsakligen Fröbel 

o Pedagogisk psykologi, allmänt 

o Metodik, allmän och skolåldrarna 

o Uppfostran i hemmet 

o Samhällskunskap , sociologi 

o Konst 

o Biografier över personer, dock ej pedagoger 

o Pedagogisk psykologi, förskoleåldrarna 

o Geografi 

o Sport, rörelse 

o Pedagogikens historia 

o Medicin, hygien 

o Historia 

• Etik, filosofi 

• Folklivsskildringar 

• Allmänt och blandat 

o Trädgårdsskötsel 

• 
• 
• 
• 

TBB CA1B WB OIW OU. CBILDUN 

J1 TBB MLUtTU OP OU. CIVILIZAnON 
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Anskaffningspolicy då och nu 

Uppenbart är att fördelningen på ämnesområden skiljer sig åtskilligt från 

dagens inköpspolicy vid ett utbildningsbibliotek. Medan i det gamla materia

let till exempel religion, klassiska förskalepedagoger och metodiklitteratur 

av oftast Fröbelkaraktär dominerar, d v s en inriktning mot framför allt 

samhällsbevarade mål, kan man i dagens inköpspolicy finna en betydligt 

kraftigare inriktning mot omvärlden och framtiden, mot mer teoretiska in

slag, forskningslitteratur och debattlitteratur inom vitt skilda områden . 

Ändå må ste vi påpeka beträffande omr ådet internationalisering att Fröbel

utbildningens lärare under de första åren och under hela tiden för vår un

dersökningsperiod personligen reste en del utomlands, t og emot gäs tbesök 

från till exempel Helga Hetzer och Elsa Köhler, deltog i möten i interna

tionella föreningar, läste, tydligen obehindrat, litteratur på utländska 

språk; t yska, engelska och franska böcker ingår i samlingarna på original

språket och är t yd ligt använda. Man var alltså en del av den levande euro

peiska förskolegemenskapen, kanske mycket mer än idag när svenska förskolan 

skiljer sig en hel del från förskolor i övriga Europa. Här finns en spän

ning mellan de framträdande närmast småborgerliga målen så som de uppenba

rar sig i en stor del av materialet och dessa intressanta internationella 

kontakter. 

Hur påverkades utbildningen, valde man det som kunde anpassas till en verk

samhet i Norrköping eller hade man en ambition att förändra även samhället 

utanför förskolan genom den egna verksamheten? 

Vårt material i re lation till bokutgivningen i tiden 

För att förstå om fördelningen på ämnesområden är rimlig för tidsperioden 

har en kvantitativ jämförelse gjorts med Svensk bokkatalog för motsvarande 

tidsperiod. Vi kan där igenkänna religionslitteraturens starka ställning, 

finna att man bevakat de fåtaliga titlarna om förskalepedagogik väl, för 

övrigt valt den pedagogiska litteratur som man tyckt passat utbildningen, 

det saknas en hel del ur den mer allmänna pedagogiska litteraturen och det 

som finns är i mycket enkel form, läroböcker och småtryck till exempel. 

Färskolelitteratur uppträder först under titelrubriken "diverse skolor" 

vilket inkluderar söndagsskolor, fortsättningsskolor, yrkesskolor mm. I 

perioden 1931-35 finner man dock litteratur under en egen rubrik "primär

undervisning". Fortfarande i Svensk bokkatalog 1941-1949 är det ett ytter

ligt fåtal titlar som direkt behandlar svensk förskola. 
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Teknik som växer i den svenska bokutgivningen kommer nästan inte 1n i för

sko l elitteraturen alls. Vi fann dock ett rart exempel i Ett Boyscout ABC 

(Lieberath , E & Shokirch, E. von, 1912). 

Kon i sjönöd. 

Ännu ett utmärkt exempel på nyttan av semaforering, tillä.mpad av 
en pojke med hjärtat på rätta stället och knoppen möblerad med omtanke 
och gott förstånd, må anföras. 

En patrull var ute pä. övning i den stenigaste och kalaste trakten av 
västra Sverige, där terrängen består av nästan uteslutande höga branta 
berg, bevuxna med ljung och lite gräs här och där i skrevorna. Mellan 
bergen några hundra meter breda dalar, med ofta kilometerlånga mossar 
i bottnen, nästan oframkomliga, särskilt under somrar som den ifråg. 
varande, då det regnade nära nog i ett kör i den landsändan. Viker man 
från landsvägarna och slår in på terrängen, bar m~n endast 3Dlå stigar att 
följa på topparna av bergen. Kartan är mycket gammal och otillförlitlig. 
varför man lätt kommer på galen bergstopp och nödgas merendels antinge" 
söka taga sig över en mosse eller g:1 en lång omväg t illbaka igen, bår]; 
dera synnerligen besvärliga och tidsödande åtgärder. Byar och gårdar 
av någon betydenhet ligga i allmänhet utefter de stora vägarna, som 
mycket glest korsa landskapet, lämnande stora ödebygder mellan si.~. 
där man på sin höjd kan träffa på ett och annat grått fallfärdigt torp 
här och där. Där som annars släppas kreaturen i vall om somrarna att 
söka uppehålla livet med det magra betet, så länge sig göra låter. 

Patrullen var ute på upptäcktsfärd, och patrulledaren hade »till före
kommande av all säkerhet» delat opp patrullen så, att en pojke följde en 
bergsrygg, två tillsammans en annan, medan han själv jämte de fyra 
övriga följde en tredje av t re nästan jämnlöpande höga stenryggar med 
de oundvikliga_ mossarna emellan. Avstånden mellan bergen var ej stiirrc 
än omkring 500 meter, men det blåste så hårt, att varje· meddelanrle merl 
rösten eller visselpipor var fullständigt uteslutet. 

Medhn den ensamme pojken knallade sig fram utefter sin bergknalle, 
fick han syn på en ko, som arbetade för livet för att komma ur en mosse 
nedanför bergets frånsida. H on hade sjunkit ned så långt, att endast 
ryggen och huvudet syntes över dyn och tycktes, så vitt pojken kunde 
döma, vara räddningslöst förlorad, om intehjälp kom och det snart ändå. 

Ögonblickligen tog han till flaggorna och anropade tvärs över dalen. 
Lyckligtvis observerade patrulledaren anropet genast och slog svarssignal. 
-E n - k o - h a r - g å t t - n e d - o c h - s j u n k e r. 

- H o n - ä r - b r u n. - H ö g r a - h o r n e t - a. v-
s å. g a t. - H j ä I p - f o r t, - d. 

Patrulledaren förstod genast att det var brittom, ty den pojken var 
känd för att ej fara åstad i ogjort väder, och beordrade korpralen och en 
man att ila ned till bygden efter hjälp. 

Under tiden åkte pojken på. den s. k. naturalkälken utför branten i 
yrande fart, kastade loss livlinan, fastgjorde denna vid en liten ma.rta.ll 
och go.v sig krypande med linti.ndan ut till den stackars kon. Så slog han 
ett pålstek kring hornen, kröp tillbaka igen och spände linan, så. att kossan 
blev ordentligt förtöjd vid tallen. Därpå slog ha.n sig ned helt lugnt, 
krängde av sig kläderna. och bredde ut dem till tork och började under
hålla kossan med fagert snack. Kon sjönk allt mera, och det började se 
kritiskt ut, då. äntligen efter en timmas spänd väntan hjll.lpen kom. Fem 
stora. karlar hade ett styvt arbete med a.tt få opp kreaturet, som nu endast 
visade huvudet över vattnet. 

Kon hade utan tvivel drunknat, om ej hjälp kommit. Också va.r bondens 
belåtenhet stor över pojkarnas rådighet. 



18 

Hade nu pojken inte kunnat semaforera, skulle ha.n sinkat räddningen 
med minst en halvtimma, under vilken kon kanske måst släppa till livet 
och ägaren gjort en svår förlust. Och hade han inte varit så kvicktänkt 
som ha.n var och givit kons signalement i samma veva, så hade nog kossan 
fått plågas ännu en god stund. En bonde gör sig alltid mera. brådtom, när 
det gäller han eget gods och guld. Också hade korpralen tvärt frågat efter 
ägaren till en brun ko med högra hornet avsågat och sö.lunda satt fötter 
under hjälpexpeditionen, så. snart han fått veta vem denne var. 

Ur Lieberath, E & Shokirch, E. von Ett Boyscout ABC , Stockholm, 1912 

Samhällsorienterad litteratur är en ganska stor avdelning i Sv. B. redan 

vid sekelskiftet, men växer sedan om r~ligion under vår tidsperiod. Detta 

avspeglas inte i vårt material, där denna ämnesavdelning är liten och inte 

särskilt genomtänkt. Först när utbildningen övergår i kommuna l regi efter 

1949 kommer andelen litteratur i materialet att utökas med material om sam

hällsrelevanta frågor. 

En av anledningarna kan vara sammanblandning av religiöst kall - socialt 

arbete - välgörenhet och en viss rädsla för politik: 

Gerda Meyerson vid en kvinnakongress i stockhalm 1920 ...... "hurusom ordet 

'social' för icke så länge sedan knappast gick att använda enär man trodde 

det hade med socialism att göra" - "socialt arbete" - "helst i, frivillig

hetens tecken" - "till exempel kindergartenverksamheten tarvar krafter, 

barnkoloniversamheten likaså" ...... "Oftast är det en religiös kalle l se som 

drivit kvinnan in i det sociala arbetet". 

Ibland ger dock systrarna Moberg sig 1n 1 debatten om bostadsfrågan eller 

till exempel om befolkningsfrågan och barnträdgårdens betydelse. 

Nationen är självfallet ej hjälpt med flera barn om den inte ser till att 
det material som redan nu finnes får den hjälp och den vägledning i sin ut
veckling som trots allt behövs och om det inte i övrigt beredes de bästa 
förutsättningar för sin fostran. Den psykiatriska vetenskapen har ju fast
slagit att den grundläggande åldern för barnens morali ska och intellektuella 
fostran är 2-7 år. (Ellen Moberg, ÖF 11/3 1936). 

Systrarna Moberg var faktiskt själva engagerade i kommunpolitiken. Kommunal 

fullmäktige för "de borgerlige" (Ellen M.) 1/4 1919-1926, det vill säga in

nan den kvinnliga rösträtten, och Maria M. i fattigvårdsstyrelsen. 

Tiden kring 2:a världskriget gav även anledning till engagemang i freds

frågan. Politiskt färgad litteratur finns faktiskt i viss mån i materialet. 

Nationalsocialismen i Tyskland använde Fröbel (Döpel, 1941) som en av de 
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idoler man manade fram för den tyska ungdomen för att stärka nationalkänslan 

(Hitler var ju filosof) och framhålla mödrarnas stora betydelse för barnens 

fostran och för nationen: 

':Das 3itl ~tr roti&lid,tn <!r&it9ung 9at unt>trr(uf&ar Nt 

tc-mmtn~t mutter ~u ftin. 

~er Etaat 9nt ~ne .Rini.' 5Urn tc-ftbnrften Q}ut einee nc-Uee bu 

erfliiren. 
21~C'If J;>itltr 

Litteratur förekommer med citat av Fröbel och Hitler sida vid sida: 

'!i3em fein :t\ater~nue nidlt ~u tinem mutter9aufe roir(l, 

~em roir~ e"' nud' nie 5u einem rva9ren ~amilitn9aufe, 5u 

r i m· r J;lri m n t. 

~a"' 3ir( i.'er weil-lirl'rn <!r3ie~ung 9at unoerr(ufbctr i.'ie 

h'mmrni:'e 
:ffi utter 

~u frin. 
21~df J;litler 

:l'rr e t n at 9at ~a e 
.R i n~ 

~um fc-jtbnrften @ut eine"' 't'l'lfee ,u erllören. 

21l'olf ,f.>itftr 

Citaten berör huvudsakligen fosterlandskärlek, Tyskland och tyskarnas ställ

ning i världen, religiöst-etiska värden, familjebildande . Hur kommer det sig 

att denna typ av litteratur inte rensats ut ur samlingarna efter 2:a världs

kriget? 

Flera hypoteser är tänkbara: 

~ man var enbart intresserad av förekomsten av Fröbel och uppfattade Hitler 
som ointressant 

• man uppfattade inte den medvetet gjorda kopplingen Ritler-Fröbel-nazism 
p g a okunnighet och ovana vid propagandamaterial? 

• de citat som presenterades och deras innehåll stämmer med ideer och tankar 
hos de människor som då ledde eller verkade i utbildningen (systrarna Mo
berg hade vid det här laget pensionerat sig) och i deras omgivning? 
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• ingen läser bibliotekets litteratur särskilt väl och uppmärksammar alltså 
ej fenomenet (boken finns fortfarande kvar, nu i utbildningens arkiv som 
ingående i den tidigare samlingen)? 

Det reLigi ösa i ns laget 

Det religiösa inslaget i utbildningen var av materialsamlingen att döma myc

ket stark. Andelen litteratur inom C - religion bestående av predikningar, 

betraktelser, underlag till morgonböner, biografier över religiösa person

ligheter mm upptar fyra gånger så stor plats som samhällskunskapen. En re

ligiös världsbild med beskrivning av hem och familj förekommer dessutom rik-
., ·-

ligen i såväl pedagogisk- som skönlitteratur, ofta efter mellanouropeiskt 

mönster med en stark hierarki med Gud överst och de t späda barnet underst. 
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r en polemik mot Alva Myrdal i NT 19 / 10 1935 angående professorskan Alva 

Myrdals bok 'Storbarnkammaren' skriver Maria Moberg: 

Mest beklagar vi fru Myrdals inställning till morgonbönen i barnträdgården. 

Hälsoinspektion 'är mycket nödvändigare än den så gott som överallt före
kommande morgonbönen, vilken för dessa små barn i bästa fall blir en tom 
ceremoni' (Myrdal). 

Hur påverkade den re ligiöst hierarkis ka världsbilden barnen och hur passade 

den ihop med de tankar om jämlikhet~ solidaritet och broderskap som växte 

fram allt starkare bland annat i ett samhälle som Norrköping med dess in

dustriarbetar klass ? 

Samarbete föräldrar - f örskola 

Föräldrarnas roll framhävs som oerhört viktig i hela materialet. Fröbel som 

är det stora rättesnöret själv har till exempel sagt: 

Folkens öden ligger vida mer i kvinnornas, i mödrarnas händer än i de så 
kallade maktägandes. Människosläktets uppfostrarinnor måste vi dana, dem 
förutan kan den kommande generationen ej fylla sin uppgift (Fröbel) • . .. • 
... småbarnsskol an är det säkraste medl e t , den rätta~te vägen t ill höjning 
och förädling af äkta familjelif i alla stånd och villkor. (Fröbel) 

Fröbel hade en olycklig barndom med en mor som dog tidigt och ersattes av 

en styvmor som inte brydde sig om honom. Han uppfostrades av en barnpiga 

och så småningom av en onkel vilket kanske ger en nyckel till hans stora 

engagemang för barnens villkor och behovet att uppfostra mödrar och barn

pigor. 

Via otaliga citat kan man dels följa barnets historia, det vill säga erkän

nandet av barnets rätt att vara barn, att självklart ammas av sina mödrar 

(Comenius), att erhålla kärlek och undervisning och en plats i familjen, 

vara "synlig", dels också följa bilden av föräldrarnas betydelse för bar

nets fostran bakåt i det historiska materialet, Pestalozzi-Rousseau-Comenius, 

vilka alla förekommer i vårt material. Hur följde man upp dessa traditioner 

i Norrköpingsverksamheten? Vi kan se redan i de tidiga verksamhetsberättel

serna att man anordnade föräldraträffar med föredrag, samkväm, kaffedrick

ning mm. Kontakten med hemmen utsägs vara mycket god. I vårt material kan 

vi huvudsakligen se en slags envägskommunikation där barnträdgårdslärarna 

ger och föräldrarna tar emot, men det kanske är en oriktig bild? 

Hur fungerade i realiteten kommunikationerna med tanke på de språkbarriärer 

som olika forskare till exempel Basil Bernstein talar om~ olikhet i bakgrund~ 
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värderingar och så vidare som torde finnas mellan barnträdgårdsledarna å 

ena sidan och barnen och deras föräldrar å den andra? 

Förskollärarrollen 

Vårdare eller pedagoger är ett av de teman man disku terar i Förskolan 1981: 10 

där man också referera r till en konferens om BU, det v ill säga barnstugeut

redningen, från 13 november sanuna år, varvid man påpekar: "Förskollärarnas 

oklara yrkesroll, missförstånd om arbetslagen och dialogpedagogiken, oklar

heter om kommunernas roll, osäkerhet inom utbildningen och stort behov av 

fortbildning har präglat 70-talet." D~ t ta du b-ola innehåll i förskollärarrol 

len vårdare/pedagog finner man i hög grad i den tidigare litteraturen, såväl 

före som efter den svenska utbildningens start. 

Däremot förefaller det som om osäkerheten i rollen inte skulle vara lika 

stor? Var det mera självklart tidigare vad yrkesrollen innehöll? I varje 

fall inom personallaget förefaller det vara så, barnträdgårdsledarinnan 

var en självklar ledare av arbetet, jämfört med idag när "förskollärare" ~ 
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utredning efter utredning utbyts mot ordet "personal" ••..• Fröbel själv 

frammanar en kunnig aktiv, självständig kvinnobild i sina ideer om den då

tida framspringande kvinnorollen: 

(Mycket fritt översatt: 'Det karaktäristiska för tiden är, att det kvinnliga 
släktet frångår sin instinktiva passiva roll som länk i mänskligheten, och 
befriar sig från de sidorna av sitt väsen och sin mänsklighetsfostrande be
stämmelse, för att upphöja sig till samma rättigheter som det manliga släk
tet'). Ur Goldschmidt, 1882, sid l. 

Om den äkta småbarnslärarinnan kan vi läsa följande: 

SMAAB0RNSLAERERINDEN I B0RNEHAVEN. (Bagger, 188 ), sid 22. 

Hendes Pligter 

1. Hun maa omfatte s~ne Elever med oprigtig og hengiven K~rlighed. 

2. Hun maa vogte sig for Partiskhed i sin Omgang med B~rnene. 

3. Hun maa have Agtelse for Barnet og Tillid til det. 

4. Hun maa i enhver Henseende passe n~je paa det Eksempel, hendes Opf~rsel 
giver B~rnene. 

5. Hun maa behandle B~rnene med Alvor og Forstrand og undgaa alle unyttige 
Straffe. 

6. Hun maa g~re sig Umage for at trenge ind i det enkelte Barns Individua
litet og indrette sin Fremgangsmaade derefter. 

7. Hun maa saette som sin h~jeste Opgave at udvikle og vedii~ehoide Elever
nes saede~ige og religi~se Anlaeg. 

8. Hun maa vaere alvorligt og flitigt betaenkt paa at udvikle sin personlige 
Dannelse og faglige Dygtighed. 

9. Hun maa beflitte sig paa taktfuld Optraeden lige over for enhver, med 
hvem hendes Kald bringer hende i Ber~ring. 

Vad får v~ veta om män och småbarnsskolor? Exemplen finns med självklarhet 

historiskt, men vart tar de vägen i vår svenska förskolehistoria? 

Om Pestalozzi: 

Dess värre dog fadern, då Henrik var föga mer än fem år gammal, lämnade s~n 
familj i ekonomiskt betryckta omständigheter. På dödsbädden riktade han en 
bevekande bön till Babeli, en ung tjänsteflicka, som nyligen kommit i huset, 
att hon icke skulle öfvergifva hans hustru och barn. Babeli, som var en tjä
narinna i gammal god mening och icke en af vår tids typiska familjeslafvin
nor, gaf den döende husbonden detta löfte och, hvad mer är, höll det äfven 
trofast. Den blifvande stormannen på uppfostringskonstens område blef så
lunda uppfostrad af tvenne kvinnor, hvilket i mer än ett afseende satte sin 
prägel på hans personlighet. 'I Pestalozzi var det lika mycket af kvinna som 
af man' är ett omdöme, som nog äger sitt berättigande. 

Om Fröbel: 

Vore jag ej Fröbel så ville jag vara en barnsköterska. 



Samtidigt som man i olika dokument 

kan läsa vikten av utbildade vårda

rinnor /pedagoger finns den inten

siva helgonförklaringen av den goda 

modern. 

I en del av litteraturen framhävs 

det dessutom att all utbildning 

till sist syftar till att utbilda 

mödrar. 

Annonser i uppfostringslitteratur 

av vidstående slag snarare f ör

stärker karaktären av modersut-

bildning. 
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Hausfrauen l 
Bel dem bohea Stand der NaturbutterpreiM lat 

van den Bergh's 

'ellebte VitellO-Iargarlne 
Bentellwap 

nrfahrea 
,_ psehlltat 

D.&.P. 

••· .,on. 

Eraatl flr Batter l 

Multe ge.etal. 
geechOtat 

au b . .... ~ ... 
Die aprlebwllrWeh belut . .un~ und bellebte Qualitat 
der Vilello1 die infolp Ihrer 'l'onOfillcbeft Zusamm~D· 
ateUung &Jie Elgeoarhalten der NaturbuUer artllllt, 
lat oberall, wo d..-la Plakate goll•-•oteb-

aot, l.a der Origlaai·QuaJIW au haben. 

Vitello 
lat hn.-tP.llt aue den feluet. Produttea, mU flriaehem 
Etr.lb, aouer Sahae u. Mlloh nrbuHer1, u. nrblndet 
da er mit •onOgl. Ar6ma beatea uad anparbmen 
GMcbmact, bobea Nllhrwert u. leiebteVarctaullcb.teiL 

Vitella 
cluf naeh clem Releb_,erla.btaurtell •o• t. Febr lM 
la obiger Zuaammeaatellua1 aar YOII ... la.,. 

gaa· e Ut werdea. 
Bel m Elnlrauf biUea wir illllDtl!r- der J[&afer &llf 
obtc- Scbut.unarte uncl clu Wort "VIteU_.. &IJ 

acbtea, womlt J•d• Gebl.ade •enehea lat. 

Vu den Bergb'slargarine-Beaellacbaft 
.. .,, s. 

101 Cleve (Niederrhein). 
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Denna betoning på moderskapets upphöjelse och storhet verkar särskilt fram

trädande i litteraturen mellan världskrigen och under det andra speciellt. 

otaliga bildPr av blomstrande mödrar med öppna mot barnet riktade armar, 

gärna stående i hemmets dörr, eller sittande madannelikt stilla med barnet 

i knät, förekomme r i skrifter från barnvisor. om befolkningsfrågor, bostads

frågor och till rasbiologi. 

Det faktum att f örskelläraryrket från början hade inslag av välgörenhet / 

/kall - man kunde nämligen inte försörja sig på det, snarare förstärkte 

än försvagade draget av utbildning för blivande mödrar . De "idoler" i lit

teraturen som saml ats i boksamlingen under åren visar även upp en stor 

samling personligheter besatta av en ide, ett kall för mänsklighetens bäs

ta? (avd. Eaz, Lz) . 
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De negativt utformade familjebeskrivningarna behandlar företrädesvis ar

betarklassens hem. Rydberg (1878) 

F ar plär snaska 
ur en flaska, 
mor ä r en slaska, 
barnen ä' stygga 
och aldrig snygg-a. 

' 

Perspektivet är från det borgerliga samhället ner mot barn och föräldrar 

ur arbetarklassen. Detta märks kanske särskilt väl i de skrifter som tar 

upp synpunkter på sekelskiftets barnpigor. "Det är en sanning, att ofta 

den a llvarsammas t e , mest bildade och tänkande man måste hela sin lifstid 

kämpa mot de intryck han emottog af s in bar npiga ." Citat av Fröbel hämtat 

ur Morgenstern, 1867 . 
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Barnpigorna påstås vara i särskilt behov av att fostras till bättre vanor 

och något litet bildning . Deras miljö beskrivs i inte alltid så artiga ter

mer. Om barnpigor: 

"Hade de någonstädes en förebild för sitt framtida förhållande mot de främ

mande barnen?". 

"Bekymmer och sorg herrskade i föräldrahuset, än förenade med lättsinne, 

trätgirighet och laster af alla slag, än med tårar, qval och redlig sträf

van till bättring. Fadren var i de flesta fall upptagen af arbete utomhus, 

modern färdig att duka under för den på henne hvilande bördan af hushållets 

skötsel, pigsysslor och pligten att med honom deltaga i förvärfvet af det 

nödvändiga. Så uppväxte den unga fli~kau .. . " (~..orgenstern, 1867). 

Ibland f örekommer samtidigt anmärkningar om att pigorna förargligt nog 

föredrar att gå till industrien direkt efter skolan i stället för att ta 

emot möjligheten av den bildande samvaro som ett borgarhem kan erbjuda. 

"Hvem skal passe B95rnene?" (Dansk Fr~beltidende, 19ll, ll.Aargang, Nr 9) : 

I 12-13 Aars Alderen vil mange af disse Piger fra ubemidlede Hjern blive 
tagne i Brug udenfor Hjemmet som Hjaelpersker i fremmede Familier under 
Husmoderens Opsigt ..••. 'Det er imidlertid en Kendsgerning, som opfordrer 
till Eftertanke, at de unge Piger fra Arbejderhjem i 14-18 Aar Alderen un
der de nuvaerende Forhold viser en afgjort Utilb0jelighed til at lade sig 
binde som faste Hjaelpersker i en Familie, og at Flertallet foretraekker 
en mere ubunden Stilling ved Fabrik, Forretning eller ved hvilken som helst 
Beskaeftigelse, der tillader ·dem at blive i Hjemmet' • •••.. 'Man maerker 
tidt hos Foraeldrene en updraeget Fordom mod at lade D0trene tr~de i tje
nende Forhold; det er, som om man derved st0ttede Overklassen og gav sit 
Barn hen som den underordnede. Vi skal dvaele et 0jeblik ved denne Tanke
gang, der for Tiden virker i h~j Grad til Skade. Fejlen er, at man ser 
Sp~rgsmaalet som et Mellemvaerende mellem Overklasse og Underklasse i Ste
det for at saette det i det rette Lys som et vigtigt Gpdrage~seprob~em. 
Det er ikke for Overklassens Skyld, men for de unge Pigers egen skyld, at 
de b0r s0ge Optagelse i gode borgerlige Familier, hvis Dannelsestrin er 
h~jere end Hjemmets'. 

Ett konkurransförhållande mellan industri och hem om arbetskraften kan 

alltså skönjas. 

Hur utveak~as försko~~ärarro~~en från modersutbi~dning mot pedagog oah 

vi~ka andra inf~yte~ser i tiden har påverkat ro ~~en fram ti~~ våra dagar? 

Ar den f ortfarande ett instrument f(jr att fostra barnen in i ett borger

~igt ~ivsm(Jnster? 
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Barnpsykologi och barnuppfostran 

Den barnpsykologiska litteraturen v~sar v~ss närhet till religionslittera

turen. En klar majoritet av titlarna innehåller begrepp som "barns själs

liv". Böcker om den rent fysiska utvecklingen är tämligen få, med undantag 

av områden som hygien och sexualkunskap som innehåller en del om utveck

lingsfaser. Innehållsmässigt innehåller den senare litteraturen samma mängd 

av fördomar, sedelärande berättelser respektive rak direkt sakupplysande 

information som materialet i övrigt. Den pedagogiska litteraturen har tyngd

punkten på fostran, i hemmet, förskolan eller rent allmänt. Antalet titlar 

är stort och har en bredd i tiden ~rån 170Q-talsideer till det dagsaktuella. 
' 

Aktivitetspedagogiken till exempel införlivas i samband med besök av Elsa 

Köhler. 

En stor del av litteraturen är praktiskt inriktad det vill säga ger syn

punkter på aktiviteter och sysselsättningar som barn och föräldrar (= möd

rar) eller barn och förskollärare kan utföra tillsammans, alternativt bar

nen ensamrna efter instruktion av den vuxne: Lerarbeten, klipparbeten, pap

persvikning, småslöjd, trädgårdsarbeten, musikövning mm. 

Stort utrymme ges åt Fröbels sånger och fingerlekar, och åt beskrivningen 

av hans lekgåvor bestående av bland annat garnbollar, klot-tärning -cylin

der, klossar och läggspel av olika former och storlekar mm med noggranna 

angivelser om när, hur och varför man ger barnen dem vid bestämda till

fällen, tillika med den djupare symbolik som Fröbel lagt ~n ~ gåvorna. 

I sammanhanget intressantaste böckerna är kanske Morgenstern, 'Barndomens 

paradis', 1867, och Fröbel, 'Mutter und Koselieder' från 1844 (vårt exem

plar utgivet av Prlifer, 1919). 

Täckerden pedagogiska litteraturen den verksamhet som bedrevs eller saknas 

intressanta delar? 

Finns det någon likhet med dagens pedagogiska litteratur i ti ll exempel 

arbetsplaner och teorier om uppfostran/påverkan? 

Naturen som upplevelse och uppfostrare 

Naturens betydelse ges stort utrymme i allt material vi funnit. Facklitte

raturen beskriver huvudsakligen fåglar, djur och natur från våra nordiska 

breddgrader. Ett stort antal bildverk, uppslagsböcker och monografier följs 

upp med sedelärande berättelser om djurskydd mm. 
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DEN STACKARS LILLA SÄDESÄRLANx) 

Barmhertig var, så visst, så visst 
Barmhertighet skaLL ske din brist 
En gång i Herrans stad den rika! 

c. D. af Wirsen. 

Det var en klar vacker sommardag, 
allt var så stilla och fridfullt. En 
ljuf friskhet fläktade genom luften. 
Himlen var så blå, så leende - till 
och med de gamla granträden logo i 
sin eviga grönska. Fåglarne sjöngo 
sina melodiska sånger i björkskogen, 
ock allt tycktes hviska: "Det är sön
dag i dag". 

Kyrkklockornas högtidliga, manande 
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toner ljödo genom luften, och högtids
klädda skaror drogo fram mot den lilla 
landtkyrkan, der den gamle prosten ta
lade om Guds kärlek och barmhertighet. 
Till och med ut på kyrkogården hördes 
hans klangfulla stämma, då han med hög 
och tydlig röst sade: "Varen derföre 
barmhertige, om I viljen befara barm
hertighet, ej allenast i tiden, utan 
ock i evigheten". 

x x 
x 

I den stora ekstubben, helt nära 
kyrkogården, därborta vid den leende 
insjöns strand, hade en liten sädes
ärla byggt sitt lilla nätta bo. Det 
var så mjukt och fint, trenne små 
vackra ägg hade hon att värma. 

På en kvist utanför boet, satt 
hanen och sjöng sina vackraste visor, 
för att därigenom förkorta tiden för 
sin lilla snälla maka. Äfven han 
sjöng om Guds kärlek. 

"Gud är kärleken," sjöng han. "Och 
kärleken är tålig och mild, han tror 
allt, han hoppas allt, han lider allt, 
och han vänder aldrig åter". 

Då small ett skott - och den lille 
sångaren föll blödande till jorden. 

"Nu skola vi få roligt gossar!" ' 
och en skara okynniga pojkar, af hvilka 
den äldste varit skytten, rusade fram 
till stubben. En af dem lyckades få 
sin hand ner i densamma, just der fågel
fågelboet var, fångade den stackars 

lilla ärlan och höll henne med 
ett triumferande glädjerop högt 
upp ~ luften. 

O! hur det lilla hjertat klap
pade! Hvad ondt hade väl hon gjort 
att menniskorna skulle vilja göra 
henne så illa? 

"Ack ! gör ej den lilla fågeln 
il1a!" ropade en liten medlidsam 
gosse, som sökte tränga sig fram 
bland de andra. 

"Tig du dumpelle," sade den gos
sen, som höll fågeln, "annars" gör 
jag på samma sätt med dig". 

"Nu gossar skola vi leka blind
bock med ärlan," och så tog han 
ett vasstrå och stack ut de stac
kars lilla fågelns ögon". 

"Se så, nu få vi se hur du bär 
dig åt," sade han, och så släppte 
han den lilla, stackaren, som med 
ett skärande ångestskrik, t örnade 
mot en trädstam, då hon försökte 
hitta åter till sitt kära lilla bo; 
men slaget hade varit för hårdt, 
och hon dignade ner till marken; 
ännu i döden kvittrande ett ömt 
farväl till sitt nu så sköflade 
lilla hem. 

Då ljöd genom de öppnade kyrk
fönstren prostens allvarliga stäm
ma. "Varen barmhertiga, om I öns
ken erfara barmhertighet, ej alle
nast i tiden utan ock i evigheten." 
"En underlig känsla sammanpressade 
den elake gossens bröst, och med 
smygande steg skyndade han med 
kamraterna därifrån." 

Men vid den gamla stubben lågo 
de små fåglarna. Deras små bäfvan
de hjertan kände nu ingen ångest 
mer. Det föll en solstråle öfver 
deras vackra glänsande fjädrar. 
Hvem vet! kanske var det för att 
på sin lätta, skimrande bro föra 
dem från sorg till glädje, från 
mörker till ljus, från jorden till 
"Guds barns härliga frihet", 
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kanske SJong nu den genomskjutna lilla 
strupen en skönare sång, kanske såg nu 
det lilla utstungna ögat ett klarare 
ljus! 

x x 
x 

Många år derefter satt i en enslig 
liten stuga vid vägen en fattig korg
makare och flätade sina korgar. Sorg 
och lidande hade tryckt sin s t ämpel på 
hans tärda drag. Nöd och fattigdom om
gaf honom, men detta var dock ej det 
värsta. Han hade tre små gossar - de 
voro alla blindfödda. 

Se noga på mannen, månne du ej 
i de fårade dragen igenkänner gossen. 

x)Vi tillåta oss låna denna berättelse 
ur det af den kände danske djurvännen 
hr Justitierådet J . Chr. Lembeke utgif-
na förtjänstfulla Djurskyddsbibliote-
ket. 

Ur Ord till de små af en djurvän. 

Till minnet af Prinsessan Eugiene 

De lidandes Furstinna, egnas detta 

lilla arbete . 

Vördnadsfullt af Utgifvaren. 

Fröbels religiösa, naturromantiska inställning till naturen betonar att 

människans handlingar mot naturen, onda eller goda, får följder och åter

verkningar för mänskligheten tas i någon annan form upp av dagens miljö

rörelser! 

Naturintresset följs även upp i barnlitteraturen i naturromantisk stil, 

Elsa Beskow och flera andra författare och illustratörer befolkar och för

mänskligar naturen med figurer som i allegorisk form förmedlar moraliteter 

eller etiska budskap som till exempel a t t hålla sig på sin plats, till sin 

grupp, att inte släppa in ogräset i trädgårdstäppan utan vidare o s v tan

kar som ibland sättas i relation till en växande politisk medvetenhet 1 

tiden hos arbetarklassen som upplevdes som ett hot mot det borgerliga sam

hället. 
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Naturintresset följs upp av metodiklitteraturen och arbetssättet med ar

betsmedelpunkter som innehöll obligatoriska moment av naturstudiet. När

miljön studeras livligt i barngruppen. 

Men hur ser omvärldsuppfattningen ut ~ lärarkandidatens utbildning? 

Utbildningen förefaller att ha varit så barncentrerad att man har svårt 

att se vad lärarkandidaterna fick för sin egen utveckling, egen föränd

ringsberedskap? 

Barnlitteraturen 

Barnlitteraturen hör till de litteraturka~egorier som i stor utsträckning 

råkat ut för förslitning, lappning, lagning än vanligt. En stor del av 

denna litteratur finns i dag i stadsarkivets samlingar, framför allt sång

och vislitteraturen. 

Intressant är bland annat alla Elsa Beskowliknande bilderböcker. Det natur

romantiska inslaget är förhärskande i den tidiga litteraturen. Vi har också 

möjlighet att följa välkända sagor från 1800-talsversionen till exempel 

Rödluvan, som i fransk version verkligen äts upp av vargen varvid sagan är 

slut! (Perrault). 

Vi kan även följa H.C. Andersens Tummelisa fram till våra dagar där plikt

exemplaren av svenskt tryck (Hcf) ger en utmärkt möjlighet till jämförelser 

av hur text och bild genomgår förändringar under årens lopp. 
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Allt är inte bara idyll, drastiska våldsamma scener 1 siluettklipp bjuder 

Gustaf Wasas äventyr i Dalarna på: 

.. ,. 

~-..._,-=== 

Man kan följa den utveckling s om går från huvudsakligen text i barnboken 

mot dagens versioner som ibland är huvudsakligen b ild~så blir till exempel 

Miss Sewells bok om 'Vackre Svarten' från 1800-talet en gallopperande se

riefigur pratande i bubblor på 1980-talet, nu med namnet oöversatt "Black 

Beauty". Innehållsmässigt torde man kunna följa utvecklingen av bilden av 

familjen, analysera könsroller eller förekomst av yrkesskildringar etc. 

Till hjälp för analys av barnlit teratur finns idag en stor mängd litteratur 

utkommen de senaste åren. 

HUR ANVÄNDES LITTERATUREN I UTBILDNINGEN? 

Hur användes litteraturen 1 den boksamling som uppstod genom enstaka köp 

och gåvor? 

Barnlitteraturen 1 samlingen vi sar klart och tydligt att man använt den 

ofta; sönderlästa, konstfärdigt lagade böcker, nya versioner sammanställda 

av klippta delar av tidigare trasiga verk, talar sitt t ydliga språk. I me

todikundervisningen har alltid ingått, enlig t muntliga uppgifter vi fått, 
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moment kring hur man hanterar litteratur tillsammans med barnen, hur man 

läser/berättar, hur man sitter vänd i förhållande till barnen, hur man Vl

sar bildmaterialet mm. Betoningen på berättarteknik visar sig även så att 

vid reparationer av böcker har man månat om bildmaterialet men inte alltid 

tagit med all text. Ur Dansk Fröheltidende ( lO.aargang, 1910, nr l, sid 4) 

har vi saxat följande rader: 

Det er nu en meget vanskelig Sag at skrive saaledes, at en Historie kan 
Zaeses for mindre B~rn; ogsaa i denne lille Bog er Ordvalg of S~tnings
bygning ikke altid egnet til dette Formaal. Derimod vil den lille Histor ie 
egne sig godt til Fortaelling for B~rn, da Fortaelleren jo stadig kan af
sternme Ordvalget og det Maal of St of, som benyttes hver Gang, efter B~rne
nes Alder og Fatteevne. 

Om vi däremot försöker komma underfund med hur facklitteraturen använts 

blir det genast svårare. Vi har hittat en del litteratur ouppsprättad, 

tidigare elever har sagt att litteraturen var inlåst i ett bokskåp och 

har inga minnen av att man lånade därur. 

Enligt vad vi fått fram förefaller litteraturen länge tjänat som ett lärar

bibliotek, för att användas vid förberedelser till de föreläsningar man 

höll. Enstaka böcker förekornmer i "gruppuppsättning", typ Fröbelskrifter etc. 

Det fanns dock enligt uppgift i Svenska Fröbelförbundets tidskrift årg 1-4, 

1918 till 1921 ett vandringsbibliotek: 

Uandrln;sblbllotek till :Soenska 
fröbelförbundet. Pä styrelsesamman
träde den 9 Juni meddet.ade Fröken 
.\1aria ;\1oberg att Norrköpings lokal
avdeln ing beslutit erbjuda sitt biblio
tek om!. c:~ 50 band huvudsakligen 
pedagogisk litteratur till Svenska Frö
belförbundet för att utgöra en början 
till ett s. k. vandringsbibliotek. Dar
jamte stäl ldes av Fröken 1\\oberg en 
summa av 1:26 kr. 51 öre till bibl io
tekets forfogande för inbindn ing och 
inköp av böcl\er. styrelsen beslöt att 
med tacksamhet mottaga gåvan samt 
utsåg till bibliotekarie Fröl\en Anna 

Holmberg som i samräd med Fröken 
.'1\aria Moberg skulle ha helogenhet 
bestäm ma om nya bokinköp samt upp
göra stadgar för biblioteket och orga
nisera detsamma. Medlemmar i för
bundet ha tillsvidare rmt att rekvirera 
böcker för en tid av 14 dagar. Bol\ 
förteckning kan erhållas mot insänd.1n
det av 50 öre i frimärken till Fröken 
Anna Holmberg, Fröbel-lnstitutet, Norr
köping dit även rekvisition av böcker 
bör ske. Boken utlöses mot utbeta
lande av porto. Närmarc bestammeJ
ser som befinnas nödiga kommer att 
framdeles meddelas. Bidrag i form av 
böcker eller penningar mottages med 
tacksamhet ävensom förslag på inköp 
av nya böcker. 

~ 
T 
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Svenska Fröbelförbundets Bibliotek. 

Tidskrifter. 
Sven!ka Fröbelförbundets Tidskrift 

jrg. 1-4 1918-21. 
Småskolan 1916-21. 
Skola och samhälle 1920-21. 
Sveriges Barn 1915-18. 
Vårdarebladet 1915-21. 
Dansk fröbeltidende 1902-11. 
Education for the New Era 1920-

1921, 
Child Life. 1905-1907 1921. 
Kindergarten 1910-19. 
Verelnszeltung des Pestalozzi-fröbei-

Hauses: 
Plugblätter des Deutschen Fröbelver

b.andes N:o 1-16. 

MOtesfOrhandlingar. 
Barnavårdsmötet 1911. 
Linköpings stifts nionde folkskollära

~mote 1911. 
Det XIV. Allmänna Svenska folkskol

liraremötet i Göteborg 1919. 
Det IX. Nordiske Skolemöde 1905. 

,, första Nordiska Feellesmode for 
~nevenner 1905. 
laternational Kindergarten Union 1910. 

Bericht der 18 ten Hauptversamm-

lung des Deutschen fröbel-Verbandes 
1917. 

Biblloth~que des Congr~s lntematio-
n au x. 

L' Mucation en famille. 
.. famlliale . 
.. ., avant l' age de l' ~cole. 

., " pendant .. ., ., 

.. .. apres .. .. .. 
L' ~tude de l' enfance. 
L' ~ducatlon des enfants anormaux. 
La famille et l' education. 
La documentation relative å l' ~du
eatlon famillale. 

Fattigvården. 

Svenska fattigvårdsförbundets Kalen
der 1911, 1913, 1918. 
Montelius, Agda - Hjälpare för fat

tigvårdsintressen. 
Moberg, Maria Vad kan göras för att 

Fattigvårdens understöd åt barn må 
bliva så fruktbringande som mOjigt? 

Pedagogisk litteratur. 

Andersson tf.: Kristendomundervi s
ni ng l småskolan. 

Bagge: Friedrith Fröbel, et Livsbil
lede. Småskolelcererinden. 

Beckman: Hemlivet med barnen. 
Be sko w: Det radikalaste reformpro

grammet, Kristendom och Krig, l re
volutionstider. 

Czerny: Nervösa barns uppfostran. 
Dymling: Barnasjälen och dess vård. 
E/sch nig m. fl.: l Erzichungslehre, Il 

Kindergartenlehre. 
FrfJbel: Pädagogik des Klndergartens, 

Menschenerziehung, Miitter-iind Ko
selieder. 

Ftugel: Biografi av frobel. 
Foerster: Skolan och karaktären. 
Gustavsson: Hembygdskunskap. 
Hench und Traudt: Schafft frohe Ju-

gend Das erste Schuljahr. 
Huerwart: 50 Jahre lm Dlenste frö

bels; Wilhelmine, Fröbels erste Gat
tln. 

Hensel: Rousseau. 
Hirn: Barnlek . 
James W. Själslivets problem. 
Jonkheere : La pedagogie experimen-

tale au jardin d'enfants. 
Lehmann: Uppfostran till arbete. 
Ligthart: Frihet och diclplin i upp

fostrlln. 

Enstaka lärare lånades utifrån till exempel prosten Thysell som undervisade 

i samhällskunskap - att samlingarna innehåller drygt f yra gånger så många 

böcker om religion som om samhällskunskap är kanske ingen slump ? 

Många personer har påpekat det starka praktiska inslaget i underv isningen. 

Teori kunde stå för undervisning i och övningar av praktiska färdigheter. 

Mängden av litteratur som anknyter till metodiken i förskolan till exempel 

sång- och fingerlekar, musik, klipp, pappersvikning mm pekar härpå. Den kun

skap som förmedlades filtrerades alltså i hög grad genom lärarna. 

I dagens ut bi l dning f inns mål f ormuleringar som anknyter till de s tuderandes 

f örmåga till krit isk granskning av i nformation, självst ändiga i nformations

sökande o s v t ränat genom projektar beten, mindre for skningsuppgifter mm. 
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Skil j er sig dagens lärarutbi ldare från de kindergar tenl edarinneutbildare 

som verkade vi d seklet s bör jan? 

TÄNKBARA ÄMNESOMRÅDEN FÖR FORTSATTA STUDIER 

De ämnesområden som förefaller vara intressanta som utgångspunkt för fort

satta studier är framför allt 

0 att studera förskollärarrollens utveckling genom åren: vårdare / pedagog? 

o att studera utvecklingen av området omvärldsuppfattning i förskola och 
förskellärarutbildningens egen koppling till samhället omkring utbild
ningen 

o att söka studera de tidiga förskolornas faktiska r oll som förändrings
ins trument i ett samhälle under snabb utveckling 

o att studera de internationella kontakternas eventuella inverkan på un
dervisningen och förekomsten av och innehållet i den nationellt respek
tive internationellt färgade barnlitteraturen i materialet 

o att studera bildmaterialet i litteraturen och göra jämförelser med det 
material som nu lagras i Norrköping i form av pliktexemolar av svenskt 
tryck, Hcf (småbarnslitteratur) 

o att jämföra förskolorna med andta institutioner i till exempel Norrköping 
som tog emot förskolebarn 

o kvinnofrågor kring hem - yrkesliv i historiskt material 

o att jämföra Fröbelutbildningens utformning i västvärlden jämfört med ut
vecklingen i socialistiska stater som till exempel Östtyskland. 
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Bååth-Holmberg , Cecilia. Kom låt oss leva för barnen . Någ r a 
ord till kvinnor. Stockholm, 1906 . 21 s. 

Falk Hansen, Aage. Ti aar blandt arbejdsloese. 2 . opl. Koebenhavn, (1938). 
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Helle, Vilhelm, Psykologiska samtal med barn . Hur man växlar in de unga på 
rätt spår. Stockholm, 1941 . 246 s. 
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andra ungdomsskolor . 12 . uppl. Stockholm, 1948 . 180 s. ill. 
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Stockholm 1935. Karl Arvid Edin . . . Stockholm, 1935. 69 s. 
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Heyer, Harold D. ~ Brightbill, Charles K. Community recreation. A guide to 
its organization and administration. Boston , 1948. 704 s. ill. 

Hyrda!, Alva. Riktiga leksaker. Stockholm, 1936. 51 s. ill. 
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Lind, Gustaf 8. De Verdier, Nils. Våra medicinalväxter . 2. uppl. Stockholm, 
1917. 48 s., 48 pl.-s. ill. 

Li v och materia. Läsebok för skola och hem . Utg . av Ivar Sefve. Stockholm. 
ill. 
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London, (1913?) 

Maeterlinck, Maurice. Hyrornas liv . Stockholm, 1931. 173 s. 

Horris, C. H. Nature stories. With appropriate nature-lesson recitations 
for juniors. London, (1903). 93 s . (The " City" series of educational 
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7b Fågel Blå. Sagor och berättelser saml. och utg. av Jultomtens 
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Stockholm, 1930 . 239 s. 

48 skolkamrater. Läsebok för andra skolåret av Jeanna 
Oterdahl. Ill. Helge Artelius. Stockholm, 1934. 303 s. 
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av Jeanna Oterdahl. St ockholm, 1932. 196 s. 

50 Första läseboken. Utg . av Bertil Hammer och Andr . 
Wallgren. Ill. Gunhild Facks. Stockholm, 1932. 159 s . 
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W a 11 g e n . S t o c k h o lm , 1 9 2 9 . 3 1 8 s . il l . 
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53 Låsning för barn av Zacharias Topelius 1928. 

S t o c k h o lm. 1 9 2 8 . 1 8 1 s . 
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Frykstrand. Uppsala, 1954. 64 s. 
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1 9 1 6- ·1 9 1 7 
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Ma lin Sundelin. Norrköping, 1938. 32 s. ill . 
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Helsingfors, u. å. 19 s. 
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Emmy Köhler. Stockholm, u. å. 22 s. 

64 Prinsessan och vågen och andra visor av Margit Holmberg. 
Il l . M a j a Syn n e r g r e n . s t o c k h o lm , 1 9 4 O . ( 2 6 l s . 

65 Lill-Karins visor. Visor med text och musik av Borghild 
Arner. Stockholm , 194 6. 3 2 s. 

66 Sjung och lek. Barnvisor författade o. komponerade för 
barnträdgården av Malin Sundelin, barnträdgårdsledarinna vid 
Fröbelinstitutet i Norrköping. Stockholm, 1933. 23 s. ill. 

67 Vi kan sjunga och spela . Malin Sundelin. Förord av 
Maria Moberg. Norrköping, 1937. 24 s. ill. 

68 Spela och sjung. Visor av Gustaf Ullman. Musik av Gustaf 
Nordqvist. Bilder Einar Almgren. Stockholm, 1925. (25) s. 

69 Spargrisen och andra visor. Ord och melodi av Margit 
Holmberg. Bilder Maja Synnergren. Stockholm, 1941. (25) s. 

70 Trill-Trall-Trull och andra visor. Text och musik Felix 
Körling. Bilder Hilding Nyman. Stockholm, 1924. ( 25 l s . 

71 Trollafar i snurreberget. 15 barnvisor. Text Cyrus 
Granar. Musik Knut Söderström. 'avlorna P. Lindroth. 
S t o c k h o lm , 1 9 1 7 • ( 3 1 l s . - Titel b l a d s a k n a s 

72 Traskvisa och andra småsånger för barn. Musik Sven 
Körling. Text L. G. Sjöholm . Stockholm, 1932. 16 s . 

73 Cirkus i barnkammaren. Rytmiska lekar och visor för barn . 
Text och musik Irma Attermark. 111. Ingegerd Boivie. 
S t o c k h o lm , 1 9 3 9 . 1 9 s . 
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74 Getabocken Buff, Buff, Buff. Husik Härta Tham . Ord 
och bild Elsa Holmqvist. Stockholm, 1931. (25) s. 

75 10 små sånger för barn af A. Zettergren. U. o. , u. å . 
( 12) s. 

76 Du och jag. Visor och lekar av Edith Holström. 
Helsingfors, 1921. 27 s. 

77 Skrivna noter. Barnträdgården, Drottninggatan 65. 
(Handskrivna melodier m. text) 

78 Den sjunger vi' Husik till 30 sånger ur Anna H. 
Roas läsebok "Hem och hembygd" av Gottfrid Björkman. 
Stockholm, 1917. 32 s. Sammanbunden med .En liten 
prinsessa. Sju dikter av Jeanna Oterdahl toosatt'ä a v 
Hugo Bedinger. Uppsala. 15 s. 

79 Småbitar. Sånger med l ät t ackompanjemang för hem 
och skola av Vilh. Sefve. Stockholm, (1923?). 47 s. 

80 Sångboken. Sånger för skolan. Utg . av Frans 
Erlandson ... Stockholm, 1935. ?? s. 

Bl Unga röster. 160 sånger af klassiska och moderna 
tonsättare af Alice Tegner. Stockholm, 191B. 172 s . 

82 Sjung med oss mamma. 18 små visor utg. av Ali ce 
Tegner. Stockholm, u. å. 21 s. 

83 Hvad ska vi leka? Samling af sånglekar och ringdanser 
utg. af Vilh. Sefve. Stockholm, ?s. 

84 " Daladockorna· och andra glada visor och sånger 
av Elsa Beskow . . . Tonsatta av Alice Tegner. 
Stockholm, 1937. 25 s. 

85 Lasse, Ninni och stjärnorna av Sonja Hedberg. 
111. Kerstin Frykstrand. Stockholm, 1946. 167 s. 

86 Hin första bok. En pekbok i färg av Per Olow . 
Stockholm, 1949. 13 bilder. 

87 Sagan om den lilla gumman. Ritad av Elsa Beskow. 
stockhalm' 19 4 6. 

BB Från skog och mark. Av Harie Brekke . Stockholm, 
1912. 80s . 

89 The Golden egg book. Av Hargaret Wise Brown. 111. 
by Leonard Weisgard. New York, 1947. 26 s. 

90 Daniel i lejongropen. Text av Jane R. Latourette. 
111. av Sal l y Hathews. Amsterdam, 1969. (Bibelns värld) 

91 Sagan om Bamsefar och Jultomten. Av Arne Bornebusch. 
111. av Britt Lis Erlandsson. Stockholm , 1945. 15 s . 
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92 Tomten. Av Viktor Rydberg . Ill. Hartta Wendelin. 
Helsingfors. 1945. 

93 Felinda-skolan . Av Brita Schlyter och Gun Karlsson. 
Stockholm, 1956. 64 s. ill. 

94 Puttes äventyr i Blåbärsskogen. Lek med sång. Text 
E l s a e e s k OW. M u s i k a f L i 11 i T h u n e b e r g . 1 2 s . . u . o . . u . å . 

95 Fingerlekar för barnkammare, kindergarten och 
småskola. Utg. av Ellen och Maria Moberg. Föreståndarinnor 
för Fröbel - institutet i Norrköping. 16 s. u. o., u. å. 

96 Tomte-kalas. Barnens egen tomtesaga. Helsingborg , 
u. å. 11 s . 

97 Tittut - var är lillan. En pekbok för d'e allra minsta. 
Berättad av Greta Hedfors. Ritad av Aina Öhman . Stockholm, 
1955. 16 s. 

98 Kisse - Hisse-Håns och andra visor. Text och musik av 
Felix Körling, med 16 färgpl. av Hilding Nyman. Göteborg, 
u. å. 65 s. (Barnens stora julkalender l. Sammanbunden med 
10 små sånger för barn. Af A. lettergren 

99 Spela och sjung. Visor av Gustaf Ullman. Musik av 
Gustaf Nordqvist. Bilder av Einar Almgren. Stockholm , 1931. 

100 Skrivna sånglekar . D. 3. U. o., u . å. 

101 Den sjunger vi. Musik till 30 sånger ur Anna M. Roos 
läsebok "Hem och hembygd" av Gottfrid Björkman. Stockholm, 
1917. 32 s . 

102 Visorna vi sjunger . Småvisor utg. av Knut Brodin. Med 
bilder från Olofskolan. Stockholm, 1936. 29 s. ill. 

103 Önnemovisor. Musik till 30 visor ur Anna Maria Roos 
läseböcker "Hem och hembygd" av Seth Jonsson, Stockholm, 
1919. 36 s. 

104 "Vi kan sjunga och spela" . Orkesterstycken, visor och 
lekar för små barn. Utg. av Malin Sundelin. Stockholm, 
1937. 32 s. 

105 Tre små taxar och andra visor av Greta Eriksson . Stockholm, 
1956. 16 s . 

106 Kaj och Maj och andra barnsånger . Musik av V. Wikholm . 
Stockholm, 1923. 31 s. 

107 Femton sånger. Tonsatta av Alice Tegner. Text av Elsa 
Beskow m. fl. Uppsala, 1932. 31 s . ill. 

108 Gunga på mitt knä . Hed musik av Gunnar Petersen . 
Uppsala, 1929. 31 s . ill . 
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109 "Ro, ro till fiskeskär". En samling barnvisor . Hed text 
och musik av Josef Blomqvist. Stockholm, 1928. 32 s. ill. 

110 Aret runt . Barnvisor. 1. Våren. Ord av Einar Norlen. Husik 
av Tage Norlen. Stockholm, 1920. 13 s. ill . 

111 Sagolekar, fingerlekar och andra lekar för små barn, 
utg . av Wally Waldner-Rosen. Stockholm , 1920 . 39 s. 

112 Lillebrors segelfärd. Husik av Alice Tegner. Bilaga 
till Elsa Beskows bilderbok "Lillebrors segelfärd ". Stockholm, 
u. å. 7 s . 

113 Sex visor för barn . Av Bengt Schlyter. Text och 
dramatisering av Ellen Lindberg. Stockholm, u . å. 7 s . .. 
114 För våra småttingar . En samling barnsånger för piano 
av Edm. Parlow, Fr. Silcher. 

115 Ulla, Tulla och Rulterulla. Elva visor med ord och 
text av Felix Körling. Bilder Greta Lunden . Stockholm, 
1928 . 23 s. 

116 Borgmästare Hunte . Bilderbok av Elsa Be s kow. Te xt 
och musik av Alice Tegner. Stockholm, u. å. 25 s. 

117 Fyrtio barnvisor för sån g och piano för nybörjare. 
Av Felix Körling. Stockholm, 1926. 23 s. 

118 stencilerade sånger (med register) och spel 
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119 Carl Halmsten. Ung slöjd . Stockholm 1941 . . 119 s . 

120 Maria Brekke. Se och tänk. Stockholm , 1915. 84 s. 

121 Leg og beskaeftelse i boernehave. Udarb. af et _ udv. 
af boernehavelarerinder. Koebenhavn, 1959. 20 s. 

122 Maria Moberg och Erik Böttiger. Barnträdgåren. 
Stockholm?, 1946. 24 s . (Socialmedicinska sekt. ströskrift. 
1 3) 

123 Britta Schlyter. Lek och leksaker. En handbok för 
föräldrar till förskolebarn. Stockholm, 1961. 160 s. 

124 Fri uppfostran? Skandinaviska föreningen för 
praktisk psykologi. Stockholm, 1949. 30 s . 

125 Friska barn i åldern 1-10 år. Svenska socialvårds
förbundet . ??, u. å. 73 s . (Socialmedicinska 
barnavårdsdelegationen. ströskrift. 23) 

126 Boken och barnen. Vi husmödrar. 1956: 1 O 

127 Leksaker och sys selsättning 0-2 år. Stockholm, 1951 

128 Leksaker och sysselsättning 2-4 år . Stockholm, 1951 

129 Leksaker och sysselsättning 4-7 år . Stockholm. 1951 

130 Epa eller .. . Examensarbete av elever vid 
Socialpedagogiska seminariet. Stockholm, 1951 

131 Ta' barn på allvar. Examensarbete av elever vid 
Socialpedagogiska seminariet. Stockholm, 1951 

132 Narras du inte nu? Examensarbete av elever vid 
Socialpedagogiska seminariet . Stockholm, 1951 

133 Hed tummen i mun. Examensarbete av elever vid 
Socialpedagogiska seminariet. Stockholm, 1951 

134 Äta inte äta. Examensarbete av elever vid 
Socialpedagogiska seminariet . Stockholm, 1951 

135 Behandlar Ni lillasyster och storebror lika? 
Examensarbete av elever vid Socialpedagogiska seminariet. 
stockhalm' 1951 

136 Hitt barn skall till barnhem. Examensarbete av elever 
vid Socialpedagogiska seminariet. Stockholm, 1951 
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137 Mitt barn skall till sjukhus. Examensarbete av elever 
vid Socialpedagogiska seminariet. Stockholm, 1951 

138 Skräm inte barnen. Examensarbete av elever vid 
Socialpedagogiska seminariet. Stockholm, 1951 

139 Svirt att sova. Examensarbete av elever vid 
Socialpedagogiska seminariet. Stockholm, 1951 

140 Sängvätning. Examensarbete av elever vid 
Socialpedagogiska seminariet. Stockholm, 1951 

141 När barnen är sjuka. Examensarbete av elever vid 
Socialpedagogisk a semi n a r i et. Stockholm, 1951 

142 Gunnar af Geijerstam, Petter Karlberg ,_ Gunn-ar 
Klackenberg. Hodern och barnet. Samhörighetens 
utveckling och bet ydelse under graviditet och första 
levnadsår. ??, 1960 . 16 s. !Thulebolagens 
skriftserie Vir hälsa. 18) 

143 Ragna Berfenstam . Skydda barnen mot olycksfall . ??, 
1954. 12 s. !Thulebolagens sk riftserie Vår hälsa. 3) 

144 Gerda Kjel lberg . Varifrån kommer jag , mamma ? Stoc kholm, 
1937 

145 B. Rud Hall . Källor till Uppfostrans hi storia. Stockholm. 
2. Tiden fr.o . m. 1724. 1925. 104 s. 

146 "Skolan utan läxor". Separat ur Pedagog iska spörsmil, 
2. 1927. 4 s. 

147 Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd. Arg. 4. 1929 

148 Edouard Sprauger . Was bleibt von Fröbel? 1918. 6 s . 
Sonderabdruck aus dem Honatschrift " Kindergarten ". 1918. 
6 s. 

149 Friedrich Fröbel - boernehavens grundlaegger. Särtryck 
ur Svenska Fröbel-för bundets tidskrift nr . 3. B s. 

150 Barnträdgård' En vädjan. Särtryck ur Svenka Fröbel
förbundets tidskrift nr. 3. Årg. 10. 3 s. 

151 Barnträdgårdar i Sverige. Särtryck ur Svenska 
Fröbel - förbundets tidskrift nr. 4, 1930. 4 s. 

152 Om barnkrubbor och barnträdgårdar. Särtryck ur 
Svenska Fröbel - förbundets tidskrift nr. 4, 1936. 10 s. 
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153 Maria Moberg . Hvad är Kindergarten? Föredrag hållet 
i sällskapet "Bifrost" i Norrköping. Norrko"pl· ng, 
20 s. 1903 . 

154 Mar~a ~oberg. Vad kan göras för a tt fattigvårdens 
understod at barn må bliva så f ktb · - · _ • . ru r1ngande som moJligt? 
Foradrag hallet Vld Sandbyhof N k . · · · or r 0p1ng, 1912 . 23 s . 

155 Maria Moberg . Barnträdgården och d _ . . en nya uppfostran 
Foradrag Vld Helslngborgskongressen 1929 N · · · 
1929 . 3 s . · · orrkop1ng , 

156 Maria Moberg och Erik Böttiger Barnträdg"rd . • • · a en och dess 
betydel~e for smabarnsa:dern : St ockholm , 1936. 31 s . (Sv . 
fattlgvards- och barnavardsforbundet. Socialmedic i nska 
sektionen. skriftserie. 13) 

157 Ellen Moberg. Om Kindergarten. Norrköping, 1914 . 12 s . 

158 Ellen Moberg . Vår tids pedagogiska reformsträvanden 
och barnträdgården . Norrk öping, 1929. 8 s . 

159 Ellen Moberg. Friedrich Fröbel - en modern pedagog . 
1932 . 11 s. 

160 Ellen Moberg . Vilka krav bör ställas på barntrådgårdar 
och barnkrubbor i pedagogiskt av seende? 19 3 7 . 12 s. 

161 Ellen Moberg. Register till tidskriften Barnträdgården 
1918-1950 . (Handskrivet) 

162 Anna Wulff. Rejsebreve f ra Sverige. Saertryck af 
"Hoved s taden " . Koebenhavn, 1915. 5 s . 

163 Friedrich Fröbel. Henschen - Erziehung. U. å . 

164 Edvard Ringborg . " Kasserade brottstycken ur Första 
maskinskriften (felaktig och ofullständig) av de fyra 
första uppsatserna af mitt manuskript till Fäderneshemmet 
och dess minnen". Herserud, 1919. 
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Innehållsförteckning 

Historik 

A Protokoll med handlingarz 

I Årsmötes- och styrelseprotokoll med bilagor 

II Handlingar till årsmötes- och styrelseproto
kollen 

C Diarier 

D Liggare och register: 

I 

II a 

b 

III 

IV 

Matriklar över elever 

Liggare över barn i barnträdgårdar och daghem 

Register över barn i barnträdgårdar och daghem 

Liggare över undervisning vid Fröbelinstitutet 

övriga liggare och register 

E Inkomna och utgående skrivelser, korreapondens 

I Föreningens skrivelser 

II Korrespondens 

Ämnesordnade handlingar 

I Ämnesordnade handlingar, allmän serie 

II a . Handlingar rörande barn och undervisning: 
situationsprotokoll 

b Övriga handlingar rörande barn och undervisning 

III Handlingar rörande jubileer och andra bemärkelse
dagar 

G Räkenskaper 

I a Huvudböcker och bokslut, huvudserie 

b ~vudböcker för särskilda institutioner och 
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II a Kassaböcker, huvudserie 

b Kassaböcker för hushållet 

c KassaböCker ftlr särskilda institutioner och 
verksamheter 

III a 

b 

c 

Verifikationer, huvudserie 

Verifikationer för hushållet 

Verifikationer för särskilda institutioner 
och verksamheter 

IV Övriga räkenskaper 

H statistik 

K Fotografier 

ö Övriga handlingar 

I Litteratur (med bilagd litteraturförteckning) 

II Tidningsurklipp 

III Övriga handlingar 
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