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Abstract	  

Uppsatsen	  Bilderboksstunden	  i	  förskolan	  undersöker	  potentialer	  i	  två	  välkända	  svenska	  
bilderböcker	  under	  tretton	  videofilmade	  bilderboksstunder	  på	  två	  förskoleavdelningar	  i	  
skilda	  kommuner.	  Undersökningen	  är	  gjord	  utifrån	  de	  föreställningsvärldar	  (Langer	  
1995:5)	  och	  den	  textrörlighet	  (Liberg	  m.fl.	  2010c:46)	  som	  barn	  och	  pedagoger	  
använder.	  Några	  möjliga	  innehållsliga	  teman	  i	  bilderböckerna	  kontrasteras	  mot	  det	  
upptag	  som	  deltagarna	  ger	  uttryck	  för	  i	  dialogen	  –	  som	  förs	  med	  såväl	  språkliga	  som	  
kroppsliga	  uttrycksmedel	  under	  tiden	  som	  boken	  blir	  läst	  –	  och	  i	  korta	  samtal	  direkt	  
efteråt.	  

Föreställningsvärldar	  skapas	  utifrån	  flera	  olika	  hållningar.	  Vanligt	  är	  att,	  till	  skillnad	  från	  
vad	  forskning	  i	  skolans	  värld	  dokumenterat,	  röra	  sig	  ut	  mot	  egna	  erfarenheter.	  Barnen	  
som	  är	  mellan	  tre	  och	  sex	  år	  engagerar	  sig	  starkt	  i	  det	  innehållsliga	  temat	  det	  farliga	  i	  
den	  ena	  bilderboken.	  Pedagogerna	  följer	  barnen	  i	  deras	  intressen,	  men	  när	  de	  försöker	  
väcka	  tankar	  om	  underliggande	  betydelser	  svarar	  barnen	  vänligt	  med	  att	  styra	  samtalen	  
mot	  upplevelser	  istället.	  I	  den	  andra	  boken	  vill	  pedagogerna	  fokusera	  det	  normkritiska	  
temat	  som	  förskolans	  läroplan	  påbjuder.	  Barnens	  svar	  är	  vanligen	  undvikande	  utom	  i	  en	  
bilderboksstund	  där	  en	  grupp	  pojkar	  starkt	  argumenterar	  för	  könssegregerade	  lekar	  
gentemot	  pedagogen.	  

Deltagarna	  ställer	  många	  gånger	  olika	  hållningar	  bredvid	  varandra	  genom	  att	  hastigt	  
röra	  sig	  genom	  olika	  föreställningsvärldar.	  Olika	  föreställningsvärldar	  kan	  till	  och	  med	  
smälta	  samman	  därför	  att	  de	  med	  hjälp	  av	  hopfantiserade	  lekvärldar	  använder	  element	  
från	  boken,	  egna	  och	  gemensamma	  erfarenheter	  eller	  kunskaper	  och	  sina	  
personligheter.	  Vid	  upprepad	  läsning	  skapade	  barnen	  lekfulla	  kontrafaktiska	  
resonemang	  utifrån	  böckernas	  handling.	  

Förutsättningen	  för	  att	  bilderböckernas	  rika	  tolkningsmöjligheter	  ska	  kunna	  utnyttjas	  är	  
att	  yttrandefriheten	  respekteras	  och	  att	  barnen	  får	  avbryta	  läsningen.	  Den	  mest	  
intensiva	  dialogen	  uppstår	  ofta	  i	  samtalet	  under	  själva	  läsningen,	  medan	  samtalet	  efter	  
läsningen	  ofta	  avstannar.	  Det	  verkar	  också	  som	  om	  barnens	  förmåga	  att	  återknyta	  till	  
upplevelsen	  av	  boken	  är	  omedelbar	  när	  läsningen	  återupptas.	  

Uppsatsen	  visar	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  utveckla	  rika	  föreställningsvärldar	  och	  stor	  
textrörlighet	  vid	  läsning	  av	  bilderböcker	  i	  förskolan.	  Detta	  sker	  om	  pedagoger	  samtalar	  
med	  barn	  med	  öppenhet	  för	  de	  tolkningar	  och	  fantasifulla	  associationer	  som	  
uppkommer	  under	  läsningen,	  bland	  annat	  sammansmälta	  föreställningsvärldar.	  
Studiens	  fynd	  pekar	  framåt	  mot	  hur	  de	  didaktiska	  potentialerna	  i	  bilderboksstunden	  
skulle	  kunna	  samverka	  med	  förskolans	  övriga	  verksamhet	  i	  ett	  mer	  utvecklat	  
litteraturarbete.	  
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Bilden	  på	  titelbladet	  föreställer	  en	  bilderboksstund	  i	  Södertälje.	  Pedagog	  Ninni	  Lindqvist	  läser	  
Småflodhästarnas	  äventyr	  för	  en	  barngrupp.	  Personerna	  på	  fotografiet	  har	  inget	  samband	  med	  
personerna	  i	  studien.	  
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Förord	  
Min	  väg	  in	  i	  forskarutbildningen	  innebar	  överraskning,	  glädjefnatt	  och	  överväldigande	  

tacksamhet.	  Detta	  avlöstes	  av	  förkrossande	  obegriplighet,	  pluggande,	  kämpande,	  

skrivande,	  och	  långsamt	  erövrande	  av	  en	  tro	  att	  det	  kanske	  är	  möjligt.	  Men	  att	  det	  bara	  

var	  ett	  litet,	  första	  och	  mycket	  ostadigt	  steg	  in	  i	  en	  värld	  så	  mycket	  större	  än	  jag	  

någonsin	  trott.	  En	  våldsamt	  spännande	  värld.	  

Jag	  är	  politiker	  i	  hjärtat.	  Förskolan	  ska	  vara	  bra	  för	  barnens	  och	  hela	  samhällets	  skull,	  

och	  det	  ska	  vi	  kämpa	  för!	  I	  politiken	  samsas	  argument	  med	  tyckanden	  och	  värderingar.	  I	  

vetenskapens	  värld	  skjuter	  man	  undan	  tyckandet,	  så	  jag	  har	  varit	  helt	  fel	  ute	  nästan	  hela	  

tiden.	  Så	  många	  texter	  jag	  har	  tyckt	  illa	  om	  –	  tills	  jag	  efter	  tredje	  läsningen	  förstått	  vilket	  

fantastiskt	  arbete	  någon	  gjort,	  hängivet	  under	  flera	  år,	  och	  hur	  viktigt	  det	  arbetet	  är	  för	  

att	  jag	  ska	  kunna	  ta	  ett	  litet	  steg	  till!	  

Jag	  vill	  först	  och	  främst	  rikta	  ett	  tack	  till	  de	  barn	  och	  pedagoger	  som	  släppt	  in	  mig	  och	  

visat	  hur	  de	  gör	  när	  de	  läser	  och	  samtalar	  om	  studiens	  bilderböcker.	  Älskade	  familj!	  

Kära	  släkt	  och	  vänner,	  arbetskamrater,	  bekanta	  –	  tack	  för	  allt	  stöd,	  jag	  har	  er	  i	  ryggen!	  

Tack	  forskarskolan,	  kammarkollegiet,	  Uppsala	  universitet	  och	  Södertälje	  kommun.	  

Förskolechef	  Mia	  Widestrand	  som	  stöttat	  hela	  vägen,	  arbetskamrat	  Ninni	  Lindqvist	  som	  

gnisslade	  tänder	  och	  muttrade	  och	  vill	  mig	  så	  väl,	  men	  som	  aldrig	  kommer	  att	  säga	  att	  

något	  annat	  är	  viktigare	  än	  att	  göra	  jobbet	  med	  barn	  på	  bästa	  sätt.	  Härliga	  kolleger	  i	  

forskarskolan	  och	  övriga	  i	  Uppsala,	  Stockholm	  och	  Umeå	  och	  Åsa	  Warnqvist	  och	  Gunilla	  

Dahlberg	  som	  varit	  läsare	  på	  mina	  10-‐	  och	  90-‐procent-‐seminarier	  –	  tack	  alla!	  

Tack	  Anna	  Nordlund	  för	  god	  handledning,	  all	  läsning	  och	  alla	  goda	  synpunkter.	  Till	  sist:	  

tack	  Caroline	  Liberg,	  världens	  bästa	  handledare.	  Outtröttlig,	  manande,	  uppmuntrande,	  

stöttande,	  hjälpande,	  ifrågasättande	  och	  aldrig	  nedgörande.	  Värsta	  tankesultanen	  med	  

ett	  tjog	  matriser	  bakom	  örat!	  Jag	  önskar	  att	  folk	  kunnat	  se	  dig	  springande	  på	  Stockholms	  

gator	  mellan	  departement	  och	  visumfixande,	  parallellt	  med	  att	  du	  envist	  bearbetar	  

trögdjuret	  som	  förväntas	  skriva	  en	  licentiatuppsats.	  Helt	  enastående!	  

	  

	   	   Södertälje	  februari	  2013,	  med	  stolthet,	  Pelle	  Norlin	  
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Introduktion	  
Det	  är	  märkligt	  hur	  fort	  en	  historia	  kan	  gripa	  tag	  i	  oss.	  Vi	  satt	  några	  pedagoger	  i	  en	  

reflexionsgrupp	  på	  vår	  förskola	  och	  försökte,	  som	  en	  lek,	  att	  lära	  oss	  att	  undersöka	  en	  

bilderbok	  under	  tre	  minuter.	  Sedan	  skulle	  vi	  berätta	  för	  varandra	  om	  vi	  tyckte	  om	  

boken,	  vad	  vi	  gillade	  eller	  inte	  gillade	  med	  den,	  om	  den	  passade	  att	  läsa	  för	  barn	  och	  hur	  

den	  slutade.	  En	  arbetskamrat	  blev	  så	  gripen	  av	  sin	  bok	  trots	  eller	  kanske	  tack	  vare	  den	  

korta	  tiden	  att	  undersöka	  den,	  att	  tårarna	  började	  trilla.	  Boken	  påminde	  henne	  om	  

farmor	  som	  nu	  var	  död.	  Vi	  var	  tagna	  av	  den	  närhet	  alla	  kände	  i	  stunden.	  Många	  

pedagoger	  i	  förskolan	  kan	  vittna	  om	  bilderböcker	  som	  gjort	  en	  hel	  barngrupp	  lycklig.	  

Barnen	  har	  krävt	  av	  pedagogen	  att	  få	  höra	  boken	  om	  och	  om	  igen.	  Så	  visst	  läser	  vi	  

böcker	  i	  förskolan.	  Vi	  är	  litteraturbrukare.	  Men	  vi	  är	  inte	  litteraturvetare.	  Vi	  har	  ofta	  inte	  

tid	  att	  undersöka	  vad	  förlagen	  ger	  ut	  för	  nya	  böcker	  och	  vi	  är	  generellt	  inte	  särskilt	  

bekanta	  med	  vetenskaplig	  forskning	  om	  barnlitteratur.	  Många	  skulle	  säkert	  uppskatta	  

den	  sortens	  vidareutbildning.	  Min	  väg	  in	  i	  forskningsfrågan	  om	  bilderboksstundens	  

potentialer	  är	  till	  att	  börja	  med	  25	  års	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  med	  barn	  i	  förskolan.	  

Postholm	  (2005)	  skriver	  att	  ”Forskeren	  bør	  beskrive	  sine	  yrkeserfaringer	  eller	  

intresseområder,	  og	  se	  valg	  av	  tema	  og	  forskningsspørsmål	  i	  lys	  av	  disse	  (2005:127).”	  

Jag	  var	  intresserad	  av	  att	  välja	  ett	  ämne	  som	  jag	  inte	  hade	  alltför	  många	  förutfattade	  

meningar	  om.	  Bilderboksstunden	  var	  ett	  ämne	  som	  framstod	  som	  oerhört	  viktigt,	  och	  

där	  mycket	  av	  det	  som	  kan	  undersökas	  är	  så	  komplext	  att	  nyfikenheten	  hela	  tiden	  

stimuleras.	  Dessutom	  hade	  jag	  arbetat	  med	  flerspråkiga	  barnböcker	  för	  förskolebarn	  

med	  annat	  modersmål	  och	  fått	  en	  inblick	  i	  hur	  starkt	  behovet	  är	  av	  bra	  metoder	  för	  

förskolans	  litteraturarbete.	  

I	  forskning	  kring	  barn	  och	  läsning	  brukar	  det	  framhållas	  att	  högläsning	  och	  

litteratursamtal	  är	  språkutvecklande.	  Det	  finns	  också	  föreställningar	  om	  att	  högläsning	  

främjar	  anknytning	  och	  kommunikation	  och	  ger	  barnen	  en	  gemensam	  upplevelse	  som	  

utgångspunkt	  för	  samtal.	  Skönlitteraturen	  som	  stimulans	  för	  lek	  och	  eget	  skapande,	  

kunskapsutveckling	  och	  värdegrundsarbete	  kan	  också	  lyftas	  fram.	  Bilderboksstunder	  

ses	  av	  många	  som	  en	  så	  självklar	  del	  av	  förskolans	  verksamhet	  att	  vad	  som	  händer	  när	  

man	  läser	  inte	  alltid	  diskuteras.	  Inte	  heller	  läroplanen	  för	  förskolan	  gör	  någon	  särskild	  

betoning	  av	  skönlitteraturens	  och	  litteratursamtalens	  möjligheter	  i	  det	  pedagogiska	  

arbetet.	  Många	  ser	  värdet	  av	  litteratur	  som	  något	  självklart,	  vilket	  Persson	  (2012:11)	  

menar	  är	  en	  del	  av	  en	  mytbildning	  runt	  litteratur.	  Det	  kan	  medföra	  att	  goda	  argument	  
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för	  att	  läsa	  bilderböcker	  för	  barn	  inte	  diskuteras.	  Det	  är	  viktigt	  att	  undersöka	  vad	  

bilderboken	  och	  bilderboksstunden	  innebär	  i	  praktiken	  för	  att	  kunna	  svara	  på	  frågor	  om	  

ändamålet	  med	  litteratur.	  De	  viktigaste	  fynden	  i	  en	  bilderboksstund	  och	  vilka	  didaktiska	  

implikationer	  de	  för	  med	  sig	  är	  ett	  studieobjekt	  som	  kan	  ge	  adekvata	  svar	  till	  dem	  som	  

intresserar	  sig	  för	  bilderböcker,	  läsande	  av	  bilderböcker	  i	  förskolan	  och	  utveckling	  av	  

förskolans	  verksamhet.	  

Det	  gäller	  inte	  bara	  att	  läsa	  böcker	  för	  barn,	  det	  är	  också	  av	  stor	  vikt	  att	  samtala	  om	  det	  

lästa.	  En	  undersökning	  i	  USA	  av	  fattiga	  mödrars	  samtal	  med	  sina	  barn	  under	  bokläsning	  

visade	  att	  samtal	  som	  vidgades	  och	  fördjupades	  till	  att	  handla	  om	  relationer	  i	  texten	  och	  

erfarenheter	  utanför	  läsningen	  hade	  god	  inverkan	  på	  barnens	  chanser	  i	  skolan	  (De	  

Temple	  och	  Snow	  2001:59‒62).	  Den	  vanliga	  bilderboksstunden,	  den	  där	  pedagoger	  

läser	  och	  samtalar	  med	  barnen,	  hur	  har	  den	  studerats?	  Det	  finns	  ett	  antal	  studier	  där	  ett	  

barn	  i	  taget	  studeras	  (Mellgren	  och	  Gustafsson	  2009,	  Svensson	  1993,	  Mjør	  2009	  eller	  

Märak	  1994),	  men	  den	  larmande	  bilderboksstunden	  i	  förskolan	  är	  inte	  särskilt	  

uppmärksammad	  i	  forskningen.	  Cochran	  Smith	  (1984)	  har	  i	  sin	  studie	  helt	  ägnat	  sig	  åt	  

det	  hon	  benämner	  story	  reading	  i	  en	  amerikansk	  nursery	  school.	  Den	  undersöker	  hur	  

barnen	  blir	  till	  läsare	  innan	  de	  behärskar	  konsten	  att	  avkoda	  skrift.	  Av	  de	  enskilda	  

böckerna	  och	  den	  roll	  de	  får	  i	  pedagogens	  och	  barnens	  samtal	  gör	  hon	  dock	  inte	  någon	  

djupare	  beskrivning.	  

Om	  det	  är	  viktigt	  att	  läsa	  bilderböcker	  och	  att	  samtala	  om	  dem	  med	  barn,	  så	  måste	  det	  

också	  vara	  viktigt	  att	  studera	  så	  noggrant	  som	  möjligt	  vilken	  roll	  en	  bilderbok	  kan	  ha	  i	  

bilderboksstunden.	  Det	  måste	  vara	  viktigt	  att	  studera	  boken	  och	  bokens	  roll	  under	  

läsningen	  samt	  under	  samtalet	  i	  samband	  med	  läsningen.	  Bristen	  på	  studier	  som	  

behandlar	  detta	  är	  det	  viktigaste	  skälet	  till	  att	  bilderboksstunden	  i	  förskolan	  är	  värd	  att	  

studera.	  
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1 Syften	  och	  frågor	  
	  

Den	  här	  studien	  har	  ett	  didaktiskt	  perspektiv.	  Det	  centrala	  undersökningsobjektet	  inom	  

didaktiken	  är	  vilka	  innehåll	  som	  skapas	  i	  olika	  typer	  av	  lärandemiljöer	  och	  hur	  de	  

skapas	  (Liberg	  2010a:217‒221).	  De	  grundläggande	  didaktiska	  frågorna	  är	  för	  det	  första	  

”vad?”	  och	  ”varför	  detta?”,	  det	  vill	  säga	  fokus	  ligger	  på	  vad	  jag	  som	  pedagog	  vill	  att	  

barnen	  ska	  lära	  sig	  inom	  ett	  visst	  område	  och	  varför	  just	  det	  ska	  läras.	  För	  det	  andra	  har	  

vi	  de	  didaktiska	  frågorna	  ”hur?”	  och	  ”varför	  så?”.	  Den	  didaktiska	  frågan	  om	  hur	  något	  

ska	  göras	  har	  således	  inbyggd	  i	  sig	  frågan	  om	  varför	  det	  ska	  göras	  på	  det	  viset.	  Val	  

angående	  hur	  man	  lägger	  upp	  en	  verksamhet	  motiveras	  av	  såväl	  syftet	  med	  

verksamheten	  som	  vilka	  som	  ska	  lära	  sig.	  Syftet	  är	  att	  åstadkomma	  ett	  möte	  mellan	  dem	  

som	  ska	  lära	  sig	  ‒	  barnen	  ‒	  och	  det	  innehåll	  som	  är	  avsett	  att	  läras.	  Vad	  som	  lärs	  och	  

hur	  det	  lärs,	  lärandets	  objekt	  och	  lärandets	  akt,	  är	  två	  sidor	  av	  samma	  mynt.	  Kan	  man	  

inte	  få	  veta	  vad	  som	  lärs	  är	  det	  svårt	  att	  veta	  hur	  det	  lärs.	  Många	  studier	  i	  förskolan	  har	  

fokuserat	  sociala	  relationer	  och	  inte	  ämnesinnehåll	  (Persson	  2008:98,	  99).	  Vad	  som	  görs	  

i	  verksamheten	  och	  vad	  som	  lärs	  står	  med	  andra	  ord	  i	  en	  komplex	  relation	  till	  varandra.	  

Forskning	  inom	  didaktiken	  studerar	  således	  vilka	  innehåll	  som	  skapas	  i	  dessa	  möten	  

mellan	  pedagogens	  intentioner	  om	  vad	  som	  ska	  göras	  och	  läras	  samt	  barnens	  och	  

pedagogens	  faktiska	  agerande	  i	  den	  konkreta	  situationen.	  Ett	  annat	  fokus	  är	  hur	  barnen	  

tänker	  sig	  att	  något	  ska	  göras.	  I	  den	  här	  studien	  uppmärksammas	  hur	  barnens	  initiativ	  

leder	  samtalet	  och	  lärandet	  framåt	  under	  bilderboksstunden.	  Innehållet	  i	  såväl	  

tolkningen	  av	  bilderböckerna	  som	  i	  samtalets	  utveckling	  i	  olika	  riktningar	  bärs	  i	  hög	  

grad	  av	  både	  barn	  och	  pedagoger.	  En	  ambition	  är	  därför	  att	  studien	  har	  ett	  

barnperspektiv.	  Begreppet	  barnperspektiv	  betonas	  i	  FN:s	  konvention	  om	  barns	  

rättigheter	  och	  kan	  förstås	  både	  som	  att	  verka	  i	  barns	  intresse	  och	  att	  barns	  röster	  blir	  

hörda	  (Halldén	  2003:12‒13).	  Frågan	  om	  vem	  som	  formulerar	  perspektivet	  är	  viktig.	  Att	  

barns	  yttranden	  finns	  med	  i	  så	  direkt	  form	  som	  möjligt	  har	  betydelse,	  men	  barns	  

yttranden	  är	  en	  del	  av	  en	  större	  kontext.	  Den	  mest	  uppenbara	  kontexten	  för	  

bilderboksstunden	  är	  pedagogernas	  yttranden	  och	  indirekt	  bilderbokens	  kontext,	  läst	  

och	  visad	  av	  pedagogerna.	  Den	  som	  ställer	  frågorna	  och	  tar	  initiativ	  i	  interaktionen	  har	  
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stort	  inflytande.	  Halldén	  (2003:15)	  menar	  att	  det	  perspektiv	  som	  en	  barndomsforskare	  

anlägger	  innebär	  att	  förståelsen	  av	  livsvillkor	  bara	  kan	  förstås	  genom	  en	  noggrann	  

analys	  av	  vad	  som	  konstituerar	  livet	  för	  dem	  som	  har	  en	  ställning	  som	  barn.	  I	  en	  

bilderboksstund	  kan	  såväl	  barngruppen,	  enskilda	  barn,	  pedagogen	  och	  inte	  minst	  

bokens	  utsaga	  ha	  ett	  inflytande	  över	  vad	  som	  sägs.	  I	  den	  här	  studien	  undersöks	  vad	  som	  

försiggår	  under	  läsningen	  av	  två	  bilderböcker,	  Småflodhästarnas	  äventyr	  och	  Kenta	  och	  

barbisarna,	  vid	  de	  två	  förskoleavdelningarna	  Piraten	  och	  Spenaten.	  Det	  speciella	  med	  

läsaren	  i	  en	  bilderboksstund	  är	  att	  det	  dels	  finns	  en	  individuell	  läsare	  som	  tolkar	  texten	  

för	  ett	  kollektiv,	  dels	  läsare	  i	  kollektivet.	  Båda	  parter	  tolkar	  bilderna	  i	  någorlunda	  

samtidighet.	  Dessutom	  har	  den	  vuxne	  läsaren	  ett	  ansvar	  för	  situationen.	  Att	  beskriva	  det	  

kan	  i	  sig	  sägas	  vara	  att	  inta	  ett	  barnperspektiv.	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  studera	  hur	  pedagoger	  och	  barn	  förhåller	  sig	  till	  

innehållet	  i	  de	  lästa	  bilderböckerna	  och	  vilka	  didaktiska	  potentialer	  

bilderboksstunderna	  rymmer.	  En	  innehållsanalys	  av	  möjliga	  teman	  i	  de	  båda	  

bilderböckerna	  jämförs	  med	  de	  teman	  som	  växer	  fram	  i	  bilderboksstunden	  i	  förskolan	  

genom	  de	  samtal	  som	  förs	  i	  anslutning	  till	  läsningen.	  Utifrån	  möjliga	  teman	  i	  de	  utvalda	  

bilderböckerna	  och	  de	  teman	  som	  identifieras	  av	  pedagoger	  och	  barn	  i	  

bilderboksstunderna	  är	  forskningsfrågorna	  vilken	  textrörlighet	  och	  vilka	  olika	  

hållningar	  till	  innehållet	  i	  bilderböckerna	  som	  kan	  identifieras	  i	  barns	  och	  pedagogers	  

föreställningsvärldar	  i	  samtalen	  om	  bilderböckerna	  samt	  vilka	  didaktiska	  potentialer	  

som	  kan	  finnas	  i	  dessa	  teman	  och	  i	  bilderboksstunderna	  som	  helhet.	  

	  

Studiens	  forskningsfrågor	  är	  därmed:	  

Vilka	  möjliga	  teman	  kan	  extraheras	  ur	  de	  utvalda	  bilderböckerna?	  

Vilka	  teman	  kan	  identifieras	  i	  bilderboksstunden?	  

Vilken	  textrörlighet	  och	  vilka	  olika	  hållningar	  kan	  identifieras	  i	  barns	  och	  pedagogers	  

föreställningsvärldar	  i	  samtalen	  om	  bilderböckerna?	  

Vilka	  didaktiska	  potentialer	  kan	  finnas	  i	  dessa	  teman	  och	  i	  bilderboksstunder?
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2	   Forskningsöversikt	  
	  

Följande	  forskningsöversikt	  behandlar	  kortfattat	  forskning	  om	  barnbokens,	  och	  

bilderbokens,	  framväxt	  i	  Sverige.	  Vidare	  behandlar	  den	  vad	  en	  bilderbok	  är	  och	  kan	  vara	  

och	  vilka	  speciella	  kännetecken	  och	  förhållanden	  beträffande	  samspelet	  mellan	  text	  och	  

bild	  som	  har	  utforskats.	  I	  kapitlet	  förklaras	  också	  centrala	  begrepp	  vad	  gäller	  

bilderböcker	  som	  kommer	  till	  användning	  i	  studien.	  Bilderböcker	  som	  blir	  lästa	  högt	  har	  

en	  speciell	  funktion.	  Kommunikationen,	  till	  skillnad	  från	  tyst	  läsning,	  sker	  inte	  bara	  via	  

synen	  vad	  det	  gäller	  bild	  och	  text,	  utan	  även	  via	  röst	  och	  hörsel.	  Den	  vuxne	  är	  både	  

förmedlare,	  mottagare	  och	  medmottagare	  (Nikolajeva	  2000:11).	  Pedagogen	  får	  texten	  

kommunicerad	  via	  syn	  och	  eget	  tal,	  medan	  barnet	  får	  texten	  övervägande	  genom	  att	  

lyssna	  på	  talet,	  men	  kan	  vara	  medveten	  om	  textens	  funktion.	  Dessutom	  är	  bilderboken	  i	  

sig	  multimodal	  i	  och	  med	  de	  två	  kommunikationsnivåerna	  bild	  och	  text.	  Forskning	  om	  

det	  multimodala	  pekar	  bland	  annat	  på	  att	  bilden	  som	  medium	  i	  samhället	  blir	  allt	  

viktigare.	  Denna	  utveckling	  jämförs	  med	  den	  multimodala	  karaktären	  i	  en	  

bilderboksstund.	  	  

Nyttan	  av	  att	  läsa	  för	  barn	  kan	  ibland	  i	  den	  allmänna	  diskussionen	  framstå	  som	  

oomtvistad.	  En	  del	  studier	  vill	  också	  visa	  att	  språkstimulering	  innebär	  ett	  enkelt	  

samband	  med	  skolframgång.	  En	  noggrann	  genomgång	  av	  olika	  studier	  visar	  dock	  att	  

språkstimulering	  i	  samband	  med	  högläsning	  är	  mer	  komplex	  än	  att	  högläsning	  per	  

automatik	  är	  språkstimulerande.	  	  

Bilderboksstunden	  är	  läsande	  av,	  och	  samtalande	  om	  bilderböcker.	  Synen	  på	  vad	  

läsande	  är	  har	  under	  senare	  år	  förändrats	  från	  ett	  smalt	  perspektiv	  utifrån	  kunskap	  om	  

avkodning	  och	  läsförståelse	  till	  mer	  komplex	  förståelse	  av	  i	  vilka	  sociala	  sammanhang	  

läsande	  sker	  och,	  i	  ett	  samhällsperspektiv,	  hur	  förståelsen	  ska	  kunna	  användas	  kritiskt.	  

Att	  vara	  läsande	  kan	  ses	  som	  det	  den	  vuxne	  gör,	  men	  även	  vidgas	  till	  att	  se	  barnen	  i	  en	  

bilderboksstund	  som	  läsare	  vilket	  olika	  studier	  visar.	  Läsande	  kan	  förklaras	  som	  ett	  

möte	  mellan	  läsare	  och	  text,	  ett	  meningsskapande	  som	  är	  föränderligt.	  I	  kapitlet	  

presenteras	  de	  teoretiska	  verktyg	  som	  kommer	  till	  användning	  i	  studien	  för	  att	  förstå	  

hur	  föreställningsvärldar	  skapas	  genom	  att	  röra	  sig	  genom	  texter.	  
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Forskningsöversikten	  avslutas	  med	  en	  kortfattad	  genomgång	  av	  vad	  som	  studerats	  när	  

det	  gäller	  litteraturarbete	  i	  förskolan	  och	  i	  skolans	  lägre	  åldrar.	  På	  vissa	  sätt	  gäller	  det	  

gemensamma	  frågor	  för	  förskolan	  och	  skolan	  och	  på	  andra	  sätt	  innebär	  jämförelsen	  

med	  forskningen	  i	  skolan	  att	  förskolan	  har	  anledning	  att	  lära	  av	  studier	  från	  skolans	  

värld.	  

Bilderböcker	  

Bilderbokens	  historiska	  framväxt	  	  
Läsning	  av	  bilderböcker	  har	  en	  lång	  tradition	  i	  förskolan.	  Redan	  Fröbel	  gav	  ut	  en	  bok,	  

dock	  främst	  avsedd	  för	  hemmet,	  vars	  innehåll	  skulle	  läsas	  eller	  sjungas	  högt	  för	  barn	  

(Björklund	  2008:25).	  Svenska	  Fröbelförbundets	  tidning	  Barnträdgården	  hade	  från	  start	  

med	  sagoläsning	  som	  en	  aktivitet	  i	  schemat.	  I	  de	  första	  årgångarna	  av	  Barnträdgården	  

1918‒1939	  beskrivs	  arbetsmedelpunkt,	  en	  metod	  som	  liknar	  temaarbete.	  

Barnträdgården	  i	  Uppsala	  visar	  arbetsmedelpunkten	  Staden	  och	  tillsammans	  med	  

aktiviteter	  som	  att	  mata	  fåglarna	  vid	  Svandammen,	  bygglek,	  modellering	  och	  sånglekar	  

utgår	  man	  från	  tre	  sagor	  och	  berättelser:	  Resan	  till	  leksakslandet,	  Brandkåren	  kommer	  

och	  När	  Kalle	  satt	  på	  torntuppen	  (Svenska	  Fröbelförbundets	  tidskrift	  1918:26).	  

Bröderna	  Grimms	  sagor,	  som	  Hans	  och	  Greta	  och	  Snövit	  och	  dvärgarna,	  samt	  Görans	  bok	  

och	  annat	  av	  Elsa	  Beskow	  nämns	  som	  viktiga	  element	  i	  arbetsmedelpunkten,	  men	  

lärarinnorna	  som	  skriver	  i	  Barnträdgården	  nämner	  även	  egna	  sagor	  de	  hittar	  på	  som	  

Gubben	  Höst	  av	  Maria	  Kjellmark	  (a.a.	  årg.	  1	  s	  50‒53).	  Sagorna,	  som	  har	  till	  mål	  ”glädje,	  

vederkvickelse	  och	  munterhet,	  kan	  också	  bli	  ett	  uppfostringsmedel	  av	  största	  värde	  och	  

inflytande”	  (a.a.	  årg.	  3,	  s	  5)	  enligt	  Elsa	  Hellerström.	  Den	  uppfostran	  som	  propagerades	  

för	  var	  barnets	  fria	  utveckling	  i	  motsats	  till	  skolans	  stränghet.	  	  

Barnböcker	  producerades	  i	  en	  anda	  av	  tradition,	  med	  vissa	  undantag	  för	  försök	  till	  

förnyelse	  (Bergstrand	  1993).	  Under	  början	  av	  1900-‐talet	  kom	  Elsa	  Beskows	  

bilderböcker,	  med	  sin	  idyllisering,	  att	  inta	  en	  framträdande	  position.	  Dessa	  böcker	  som	  

fortfarande	  säljs	  och	  blir	  lästa	  ses	  kanske	  som	  traditionella	  idag,	  men	  var	  på	  sin	  tid	  

nyskapande	  jämfört	  med	  den	  religiöst	  präglade	  och	  uppfostrande	  litteraturen.	  Efter	  

andra	  världskrigets	  slut	  kom	  författare	  av	  en	  helt	  ny	  typ	  (Westin	  1989:246).	  Lennart	  

Helsing,	  Astrid	  Lindgren	  och	  Tove	  Jansson	  var	  påverkade	  av	  modernismen	  (Kåreland	  

1999).	  Framförallt	  det	  antiauktoritära	  budskapet	  i	  Pippi	  Långstrump	  påverkade	  det	  

svenska	  samhällets	  syn	  på	  barn	  på	  ett	  sätt	  som	  fortfarande	  märks	  (Asplund	  Carlsson	  



	   12	  

1993:1).	  Under	  denna	  period	  ökade	  bokläsandet	  för	  barn.	  Sveriges	  anseende	  som	  

barnlitterärt	  föregångsland	  etablerades	  (Sæter	  2004:10).	  Under	  70-‐talet	  växte	  en	  ny	  typ	  

av	  samhällskritisk,	  idealistisk	  och	  vardagsnära	  bilderboksproduktion	  fram	  i	  Sverige	  

(Lind	  2010:IIV)	  som	  kunde	  rida	  på	  framgångarna	  för	  den	  modernistiskt	  influerade	  

barnboken	  under	  föregående	  decennier.	  Synen	  på	  barnboken	  förändrades	  från	  

idyllisering	  i	  riktning	  mot	  en	  ny	  ideologisk	  ståndpunkt	  (Sæter	  2004:117).	  Under	  80-‐talet	  

ökade	  försäljningen	  av	  barnböcker,	  bland	  annat	  till	  följd	  av	  bokklubbar	  (Kåreland	  

1994:35).	  

Diskussionen	  om	  barnlitteraturen	  har	  ibland	  varit	  intensiv	  och	  genren	  har	  utvecklats.	  

Barnlitteraturen	  har	  fått	  större	  komplexitet,	  mer	  tvetydighet	  och	  lämnat	  en	  del	  av	  det	  

pedagogiska	  uppdraget,	  för	  att	  säga	  något	  även	  på	  ett	  filosofiskt	  plan	  inte	  bara	  till	  barn	  

utan	  även	  till	  vuxna	  läsare	  (Rhedin	  1991:155,	  156,	  173).	  De	  pedagogiska	  aspekterna	  

finns	  ändå	  kvar	  och	  står	  i	  konflikt	  med	  de	  estetiska.	  Att	  en	  barnbok	  vill	  ifrågasätta	  

stereotypa	  könsroller	  är	  viktigt,	  men	  gör	  inte	  en	  barnbok	  bra.	  Det	  är	  ofta	  lättare	  att	  

beskylla	  populärlitteraturen	  för	  att	  vara	  ideologiskt	  olämplig	  än	  litteratur	  som	  ses	  som	  

värdefull.	  Den	  senare	  värderas	  hellre	  utifrån	  estetiska	  kvaliteter	  (Åkerström	  2012:80).	  

Tenngart	  (2012)	  skriver	  att	  två	  värden	  ständigt	  återkommer	  i	  samband	  med	  

undersökande	  av	  barnlitteratur:	  det	  didaktiska	  och	  det	  estetiska.	  Idén	  om	  att	  

barnlitteraturen	  förr	  var	  uppfostrande	  men	  växt	  ifrån	  det	  stämmer	  inte	  (Tenngart	  

2012:13,14),	  vilket	  visats	  i	  undersökningar	  av	  den	  ideologiska	  värderingen	  av	  

barnlitterära	  texter	  (Åkerström	  2012)	  eller	  barnlitteraturen	  själv	  (Kåreland	  och	  Lindh-‐

Munter	  2005).	  Barnlitteraturen	  gör	  oss	  till	  dem	  vi	  är	  och	  det	  går	  inte	  att	  särskilja	  vad	  

litteraturen	  ger	  i	  form	  av	  tankar	  och	  känslor,	  de	  är	  inflätade	  i	  varandra,	  liksom	  

didaktiska	  och	  estetiska	  värden	  hävdar	  Tenngart	  (2012:23).	  Denna	  diskussion	  är	  

intressant	  att	  aktualisera	  i	  ljuset	  av	  studiens	  behandling	  av	  de	  båda	  bilderböckerna	  och	  

bilderboksstunderna	  då	  de	  lästs.	  

Bilderna	  har	  blivit	  en	  viktigare	  och	  mer	  erkänd	  del	  av	  konstverket.	  Illustratörens	  namn	  

kan	  stå	  före	  författarnamnet.	  Författare	  och	  illustratör	  är	  allt	  oftare	  samma	  person	  och	  

ses	  mer	  som	  en	  konstnärlig	  skapare	  av	  ett	  verk.	  	  

Bilderbokens	  konstitution	  
Nikolajeva	  har	  en	  definition	  av	  barnlitteratur	  som	  lyder:	  ”litteratur	  skriven,	  publicerad,	  

marknadsförd	  och	  behandlad	  av	  experter	  med	  barn	  som	  dess	  huvudsakliga	  publik”.	  Med	  
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barn	  menar	  Nikolajeva	  0	  till	  18	  år,	  vilket	  ger	  en	  stor	  och	  varierande	  ram	  (Nikolajeva	  

1998:12).	  Kåreland	  menar	  att	  gränsdragningen	  inte	  är	  självklar	  och	  att	  det	  är	  önskvärt	  

att	  den	  inte	  är	  för	  skarp	  (Kåreland	  1994:24).	  

Att	  avgöra	  vad	  som	  är	  en	  bilderbok	  har	  orsakat	  mycket	  diskussion	  och	  har	  komplicerats	  

av	  att	  bilderboken	  består	  av	  två	  teckensystem,	  text	  och	  bild.	  Den	  kan	  ses	  som	  kultur,	  

(Lindqvist	  1995)	  eller	  som	  ett	  estetiskt	  verk	  som	  ”hör	  samman	  med	  de	  gestaltande	  

konstarterna	  (Rhedin	  2001:12)”.	  ”Men	  bilderböcker	  har	  text,	  är	  litteratur,	  används	  och	  

recenseras	  i	  första	  hand	  som	  litteratur,	  inte	  som	  bildkonst	  (Hallberg	  1982:163)”	  är	  en	  

motsatt	  formulering	  som	  visar	  att	  förbindelserna	  med	  litteraturvetenskap	  är	  starka.	  

Att	  definiera	  bilderboken	  som	  litteratur	  baserar	  sig	  på	  den	  läskunniges	  perspektiv,	  men	  

att	  barn	  kan	  använda	  alla	  typer	  av	  böcker	  med	  bilder	  i	  som	  bilderböcker	  är	  ett	  

perspektiv	  som	  utgår	  från	  barnanvändaren	  istället	  för	  avsikten	  hos	  producenten	  eller	  

vuxensamhället	  (Simonsson	  2004:205).	  I	  denna	  studie	  ses	  bilderboken	  inte	  främst	  som	  

bilder	  utan	  som	  en	  helhet	  med	  såväl	  bild	  som	  text.	  	  

Hallberg	  föreslår	  att	  en	  bilderbok	  för	  barn	  är	  ”en	  barnbok	  med	  en	  eller	  flera	  bilder	  på	  

varje	  uppslag	  (Hallberg	  1982:163)”.	  Något	  liknande,	  men	  med	  lite	  mindre	  skarpa	  

gränser,	  finner	  man	  ett	  decennium	  senare	  hos	  Bergsstrand:	  ”En	  bok	  där	  bilderna	  spelar	  

en	  dominerande	  roll,	  vanligen	  med	  en	  bild	  per	  uppslag	  (Bergstrand	  1993:8)”.	  

Bilderboken	  är	  en	  konstform	  som	  använder	  sig	  av	  två	  kommunikationsnivåer,	  den	  

verbala	  och	  den	  visuella	  (Nikolajeva	  2000:11).	  Man	  kan	  också	  tala	  om	  de	  verbala	  och	  

visuella	  uttrycken	  (Rhedin	  2001:24).	  Den	  är	  syntetisk,	  vilket	  betyder	  att	  mottagaren	  

måste	  sätta	  ihop	  betydelsen	  av	  de	  olika	  kommunikationselementen.	  Läsandet	  av	  en	  

bilderbok	  kan,	  enligt	  Nikolajeva,	  jämföras	  med	  en	  hermeneutisk	  cirkel	  där	  man	  går	  från	  

helhet	  till	  delar	  till	  helhet	  igen.	  Vare	  sig	  man	  startar	  med	  texten	  eller	  bilden	  får	  läsaren	  

förväntningar	  om	  den	  andra	  delen	  (Nikolajeva	  2000:13).	  

Varje	  ny	  omläsning	  av	  ord	  eller	  bilder	  skapar	  bättre	  förutsättningar	  för	  en	  

fullständig	  och	  adekvat	  tolkning	  av	  helheten.	  Med	  all	  sannolikhet	  har	  unga	  läsare	  

en	  intuitiv	  insikt	  om	  detta,	  när	  de	  ber	  att	  en	  viss	  bok	  ska	  läsas	  för	  dem	  om	  och	  om	  

igen.	  (Nikolajeva	  2000:13)	  

En	  bilderbok	  kommunicerar	  med	  text	  och	  bilder	  med	  hjälp	  av	  så	  kallade	  luckor	  så	  

att	  det	  lämnas	  utrymme	  för	  läsaren	  att	  bidra	  med	  sina	  erfarenheter.	  Iser	  

(1975/1985:175)	  antar	  att	  en	  litterär	  text	  består	  av	  ett	  antal	  beskrivningar	  som	  blir	  
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som	  ”schematiserade	  bilder”.	  I	  sammanstötningen	  mellan	  dessa	  bilder	  uppstår	  en	  

tom	  plats	  som	  läsaren	  måste	  fylla	  själv,	  ofta	  utan	  att	  tänka	  på	  det.	  Ju	  fler	  

”schematiska	  bilder”	  en	  text	  innehåller,	  desto	  fler	  tomrum.	  Vid	  en	  andra	  läsning	  har	  

läsaren	  mer	  information	  med	  sig	  från	  första	  läsningen	  vilket	  skapar	  förväntningar	  

om	  kombinationsmöjligheter	  i	  texten	  (Iser	  1975/1985:174,	  175).	  Bilderböcker	  

behöver	  luckor	  för	  att	  skapa	  spänning	  och	  mångtydighet.	  Det	  kan	  ske	  medvetet	  för	  

att	  skaparen	  av	  verket	  vill	  stimulera	  läsaren,	  eller	  omedvetet	  därför	  att	  skaparen	  

inte	  vet	  hur	  mycket	  läsaren	  behöver	  få	  höra	  eller	  se	  för	  att	  göra	  en	  adekvat	  tolkning.	  

Bilderboken	  har	  oändliga	  möjligheter	  att	  laborera	  med	  luckor	  i	  text	  och	  bilder.	  För	  

att	  kunna	  tolka	  mer	  komplicerade	  bilderböcker	  behöver	  en	  läsare	  lära	  sig	  de	  

konventioner	  som	  finns	  (Nikolajeva	  2000:13).	  	  

Många	  handböcker	  i	  barnlitteratur	  har	  behandlat	  bilderböcker	  som	  pedagogiska	  

redskap	  i	  socialiseringssyfte,	  andra	  behandlar	  dem	  som	  konstverk	  med	  enbart	  den	  

visuella	  aspekten	  i	  centrum	  menar	  Nikolajeva	  och	  framhåller:	  ”Summan	  av	  ord	  och	  

bilder	  i	  en	  bilderbok	  är	  oftast	  något	  helt	  annat	  och	  mycket	  mer	  än	  bilder	  och	  ord,	  

tagna	  var	  för	  sig”	  (Nikolajeva	  2000:14).”	  

Bilderböcker	  innehåller	  också	  olika	  typer	  av	  kontrapunkt.	  En	  kontrapunkt	  i	  

perspektivet	  kan	  vara	  att	  berättelsens	  text	  är	  ur	  ett	  vuxenperspektiv	  medan	  

bilderna	  visar	  det	  som	  händer	  ur	  ett	  barnperspektiv.	  Då	  får	  vi	  en	  ideologisk	  

motsägelse	  i	  berättelsen.	  En	  annan	  typ	  av	  kontrapunkt	  är	  när	  bilderna	  skildrar	  dröm	  

eller	  fantasi	  och	  texten	  inte	  gör	  det,	  eller	  där	  dessa	  gränser	  ifrågasätts.	  Även	  stilen	  

kan	  arbeta	  med	  kontrapunkt,	  orden	  kan	  vara	  ironiska,	  men	  inte	  bilderna	  (Nikolajeva	  

2000:27–38).	  

En	  sammantagen	  betydelse	  av	  texten,	  bilderna	  och	  hela	  bilderbokens	  koncept	  har	  

definierats	  av	  Hallberg	  som	  bilderbokens	  ikonotext.	  Begreppet	  kan	  användas	  i	  

betydelsen	  hela	  konstverkets	  ikonotext	  eller	  som	  varje	  sidas	  eller	  uppslags	  

ikonotext	  (Hallberg	  1982:165).	  Detta	  begrepp	  är	  användbart	  för	  att	  se	  bilderbokens	  

potential	  i	  sig	  själv	  med	  dess	  samspel	  mellan	  främst	  text	  och	  bild.	  I	  bilderboken	  kan	  

finnas	  situationer	  där	  texten	  i	  en	  bilderbok	  säger	  en	  sak	  och	  bilden	  en	  annan	  eller	  

när	  de	  samverkar	  och	  skapar	  ett	  gemensamt	  helt.	  Kress	  och	  van	  Leeuwen	  intar	  den	  

ståndpunkten	  att	  språket	  och	  det	  visuella	  kan	  realisera	  mening	  på	  samma	  sätt,	  men	  
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gör	  det	  genom	  de	  medel	  som	  är	  specifika	  för	  dessas	  egen	  form	  (Kress	  och	  van	  

Leeuwen	  1996:19).	  

Det	  multimodala	  
Modaliteten,	  genom	  vilka	  kanaler	  och	  hur	  boken	  kommuniceras,	  är	  en	  viktig	  fråga	  när	  

det	  gäller	  bilderboken.	  I	  förskolan	  är	  högläsning	  den	  helt	  dominerande	  formen	  av	  

läsning	  även	  om	  den	  också	  kan	  vara	  sporadisk	  (Fast	  2007:157).	  Förskolebarn	  ägnar	  sig	  i	  

ökande	  grad	  åt	  eget	  läsande	  och	  skrivande,	  men	  fortfarande	  är	  intresset	  för	  traditionell	  

skriftspråksinlärning	  kluvet	  bland	  förskolepedagoger	  (Höök	  2010:7,	  Mellgren	  och	  

Gustafsson	  2009:153).	  När	  ett	  barn	  har	  lärt	  sig	  avkodning	  av	  texten	  bli	  läsningen	  en	  

direkt	  upplevelse	  av	  skriften,	  innan	  dess	  blir	  upplevelsen	  för	  barnet	  texten	  tolkad	  av	  

pedagogen.	  Men	  en	  bilderboksstund	  i	  förskolan	  är	  i	  hög	  grad	  en	  konkret	  erfarenhet	  av	  

det	  visuella	  i	  bilderna.	  Så	  här	  ser	  Petersson	  (1985)	  på	  saken:	  

I	  bilderboken	  dominerar	  bilden.	  Detta	  påstående	  gäller	  rent	  visuellt	  i	  bokens	  

upplevelseytor.	  Dessutom	  fastslås	  ju	  denna	  dominans	  redan	  i	  beteckningen	  

bilderbok.	  Påståendet	  är	  också	  förankrat	  i	  barnens	  sätt	  att	  använda	  bilderboken.	  

Texten	  läses	  i	  regel	  av	  någon	  vuxen	  för	  barnet,	  medan	  bilderna	  läses	  om	  och	  om	  igen	  

av	  barnet	  själv.	  I	  praktiken	  är	  därför	  bilderna	  viktigast	  ur	  barnens	  synvinkel.	  

(Petersson	  1985:165)	  

Simonsson	  menar	  att	  ur	  ett	  barnanvändarperspektiv	  hämtar	  barn	  information	  från	  

bilderna	  medan	  den	  läskunniges	  syn	  på	  bilderna	  är	  snävare.	  Hon	  hävdar	  att	  

”forskarvärlden	  gett	  bilderboken	  som	  genre	  en	  snävare	  definition	  jämfört	  med	  vad	  ett	  

barnanvändarperspektiv	  motiverar	  (Simonsson	  2004:205)”.	  Detta	  visar	  också	  hennes	  

data.	  Av	  157	  bokaktiviteter	  är	  40	  initierade	  av	  vuxna	  och	  117	  ‒	  i	  lek,	  samtal,	  

omsorgssituationer	  och	  liknande	  ‒	  är	  på	  barns	  egna	  initiativ,	  då	  de	  använder	  böckerna	  

utan	  tillgång	  till	  texten.	  Aktiviteterna	  de	  vuxna	  initierat	  är	  trettio	  lunchläsningar	  av	  

pedagoger	  och	  ytterligare	  några	  läsningar	  av	  vuxna	  i	  andra	  sammanhang.	  

Bilderboksläsning	  är	  ett	  traditionstyngt	  inslag	  i	  förskolepraktiken	  med	  koppling	  till	  

utbildningsmål.	  Men	  barn	  använder	  bokaktiviteter	  även	  ur	  sinnliga	  och	  kroppsliga	  

aspekter	  som	  att	  vilja	  sitta	  nära	  den	  vuxne	  eller	  krama	  varandra	  (Simonsson	  2004:173,	  

179‒181).	  

Bilden	  som	  medium	  i	  samhället	  blir	  allt	  vanligare.	  Tidningarnas	  bildmaterial,	  tabeller,	  

kartor	  etc.	  tar	  större	  och	  större	  plats.	  Teknologin	  förser	  unga	  människor	  med	  en	  värld	  
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av	  dataspel	  och	  annat	  som	  förstärker	  muskulära,	  kognitiva	  och	  affektiva	  förmågor	  

istället	  för	  att	  förstärka	  sysselsättningar	  av	  skrivande	  och	  läsande	  karaktär	  vilka	  

befordrar	  tysta,	  koncentrerade,	  reflekterande	  och	  analyserande	  aktiviteter	  (Kress	  

1997:1,2).	  

Förskolan	  är	  till	  skillnad	  från	  många	  andra	  läsmiljöer	  inte	  tyst	  och	  det	  är	  just	  därför	  

läsandet	  där	  kan	  utveckla	  reflexion	  och	  analys	  av	  bilderbokens	  flerfaldiga	  

kommunikationskanaler.	  Bilderboksstunden	  i	  förskolan	  kan	  bli	  en	  plats	  för	  

koncentrerad,	  reflekterande	  och	  analyserande	  och	  multimodal	  aktivitet	  ‒	  om	  den	  inte	  

blir	  alltför	  tyst,	  utan	  utvecklar	  möjligheterna	  till	  diskussion	  och	  fördjupning.	  

Bilderboksstundens	  grammatik	  återstår	  att	  formulera,	  men	  beskrivningen	  av	  

bilderboksstunden	  måste,	  i	  linje	  med	  ovanstående	  forskning,	  ta	  hänsyn	  till	  

bilderböckernas	  inneboende	  samspel	  mellan	  bild	  och	  text,	  hela	  dess	  ikonotext.	  

Bokens	  mening	  kan	  formuleras	  i	  dess	  teman	  
I	  en	  bilderboksanalys	  kan	  en	  bilderboks	  mening	  formuleras	  i	  teman	  som	  kan	  gestalta	  sig	  

olika	  för	  olika	  läsare.	  Läsarorienterade	  litteraturteorier	  utgår	  ifrån	  att	  en	  och	  samma	  

text	  kan	  ta	  sig	  helt	  olika	  ut	  beroende	  på	  vem	  som	  läser	  den	  (Tenngart	  2008:55).	  En	  

vuxen	  eller	  ett	  barn,	  en	  litteraturkritiker	  eller	  en	  pedagog	  kan	  ha	  helt	  olika	  perspektiv	  på	  

en	  text.	  Smidt	  (1991)	  menar	  att	  en	  text	  måste	  ha	  en	  mening,	  men	  att	  texten	  blir	  något	  

mer	  än	  tecken	  på	  ett	  papper	  först	  när	  den	  möter	  läsaren.	  Läraren	  behöver	  besitta	  

textkompetens,	  elevkompetens	  och	  situationskompetens	  för	  att	  kunna	  utveckla	  de	  

tematiska	  och	  didaktiska	  möjligheter	  som	  finns	  i	  texten.	  Texten,	  menar	  Smidt,	  blir	  till	  i	  

samspelet	  i	  klassen	  (Smidt	  1991:34).	  

Lindö	  (2002)	  särskiljer	  tre	  olika	  perspektiv	  på	  hur	  litteratur	  kan	  användas	  i	  lärandet.	  Ett	  

textorienterat	  sätt	  att	  samtala	  är	  att	  intressera	  sig	  för	  den	  litterära	  textens	  form	  och	  

innehåll	  som	  en	  bildningsfråga.	  Man	  kan	  analysera	  handling,	  komposition,	  

personbeskrivning,	  berättarteknik	  och	  budskap	  i	  texten.	  Ett	  läsarorienterat	  sätt	  är	  att	  gå	  

vidare	  från	  texten	  och	  fråga	  sig	  vad	  texten	  gör	  med	  läsaren.	  Ett	  litteratursamtal	  kan	  

organiseras	  så	  att	  alla	  deltagarna	  får	  möjlighet	  att	  se	  hur	  texten	  förhåller	  sig	  till	  deras	  liv.	  

Ett	  tredje	  sätt,	  som	  också	  är	  läsarorienterat,	  använder	  litteraturen	  som	  kunskapskälla	  

för	  att	  undersöka	  ett	  tema.	  Det	  kallas	  erfarenhetspedagogiskt	  perspektiv	  och	  strävar	  

efter	  att	  bearbeta	  litteraturen	  och	  försöka	  se	  dess	  funktion	  i	  förhållande	  till	  vissa	  frågor	  
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eller	  teman	  för	  att	  nå	  en	  djupare	  insikt	  om	  samhälleliga	  och	  historiska	  förhållanden	  

(Lindö	  2002:177‒181).	  

Det	  finns	  möjligheter	  i	  de	  teman	  som	  en	  bilderbok	  erbjuder,	  men	  det	  avgörande	  är	  vad	  

man	  gör	  av	  dessa	  möjligheter	  och	  därför	  behandlas	  nu	  läsandet	  i	  följande	  avsnitt.	  

Läsande	  
Från	  att	  ha	  sett	  på	  bilderboken	  och	  barnlitteraturen	  utifrån	  vad	  den	  kan	  innehålla,	  vad	  

den	  är	  och	  vad	  den	  kan	  ge,	  ska	  nu	  fokuseras	  på	  vad	  läsande	  kan	  vara	  och	  vad	  det	  kan	  ge.	  

Framställningen	  koncentreras	  kring	  de	  studier	  som	  har	  viktiga	  kunskaper	  att	  bidra	  med	  

för	  att	  belysa	  frågeställningarna	  i	  denna	  uppsats,	  men	  också	  för	  att	  ge	  en	  översikt	  av	  

forskning.	  	  

Nyttan	  med	  att	  läsa	  högt	  för	  barn	  
Ett	  flertal	  forskningsstudier	  har	  genom	  åren	  varit	  inriktade	  på	  att	  klarlägga	  nyttan	  av	  att	  

läsa	  böcker	  för	  barn.	  Det	  förefaller	  vanligt	  att	  utan	  hänvisning	  till	  annat	  än	  det	  generella	  

påståendet	  att	  ”forskningen	  säger”	  hävda	  högläsningens	  nytta.	  ”Att	  organisera	  läsning	  av	  

böcker	  i	  förskolan	  är	  bland	  det	  bästa	  man	  kan	  göra	  för	  att	  stimulera	  barns	  

språkutveckling	  (Höök	  2010:137)”,	  ”Om	  vi	  läser	  högt	  och	  pratar	  om	  det	  vi	  läser	  ’vässas’	  

barnens	  hjärnor	  (Fox	  2003:23)”	  är	  två	  exempel	  av	  många	  på	  att	  högläsningens	  nytta	  inte	  

problematiseras.	  En	  svensk	  studie	  (Svensson	  1993)	  undersökte	  om	  det	  är	  effektivt	  med	  

tidig	  språkstimulering	  av	  barn,	  genom	  hembesök	  med	  bokläsning	  och	  samtal	  med	  

föräldrar	  om	  språkstimulering.	  Barnen	  i	  experimentgruppen	  visade	  bättre	  vokabulär	  

och	  meningsbyggnad	  och	  fler	  av	  dem	  var	  bättre	  på	  att	  läsa	  fyra	  år	  senare	  än	  

kontrollgruppen	  som	  inte	  fått	  hembesök	  med	  språkstimulans	  (Svensson	  1993:129,	  

162).	  

Forskare	  som	  under	  lång	  tid	  följt	  forskningsfältet	  har	  noterat	  att	  lärare	  och	  

opinionsbildare	  framhållit	  högläsning	  som	  den	  enskilt	  viktigaste	  aktiviteten	  för	  läsning	  

och	  skolframgång.	  De	  har	  också	  noterat	  att	  läsning	  för	  barn	  visserligen	  förbättrar	  barns	  

läsande,	  men	  inte	  på	  alla	  sätt	  och	  bland	  alla	  barn	  (van	  Kleeck	  och	  Stahl	  2003:X).	  Vid	  en	  

jämförande	  metaanalys	  fann	  forskarna	  att	  högläsning	  för	  barn	  endast	  stod	  för	  8	  procent	  

av	  variansen,	  det	  vill	  säga	  hade	  en	  förhållandevis	  liten	  effekt	  (Scarborough	  och	  Dobrich	  

1994:245;	  Bus,	  van	  Ijzendoorn	  och	  Pellegrini	  1995).	  Att	  bara	  läsa	  för	  barn	  kan	  inte	  i	  sig	  

förebygga	  barns	  läsproblem	  (van	  Kleeck	  och	  Stahl	  2003:XI).	  



	   18	  

De	  Temple	  och	  Snow	  (2001)	  har	  låtit	  undersöka	  språket	  hos	  tre	  grupper	  av	  mödrar	  i	  

USA	  som	  läser	  en	  bilderbok	  för	  sina	  barn.	  Forskarna	  jämförde	  andelen	  ”immediate”	  och	  

”nonimmediate	  talk”.	  Utöver	  läsningen	  av	  bokens	  text	  observerades	  mödrarnas	  samtal	  

med	  barnen	  och	  yttranden	  som	  rörde	  det	  som	  var	  synligt	  i	  boken	  (”immediate”)	  och	  det	  

som	  inte	  var	  det	  (”nonimmediate”)	  särskildes.	  Den	  grupp	  mycket	  unga	  mödrar	  som	  

levde	  på	  socialbidrag,	  varav	  84	  procent	  var	  afroamerikaner,	  pratade	  mest	  med	  sina	  

barn,	  men	  till	  stor	  del	  bara	  runt	  det	  de	  såg	  i	  boken.	  Resultatet	  av	  de	  longitudinella	  

studierna	  var	  att	  de	  barn	  som	  klarade	  sig	  bäst	  senare	  i	  skolan	  var	  de	  vars	  mödrar	  hade	  

högst	  andel	  ”non	  immediate	  talk”,	  där	  de	  vidgade	  och	  fördjupade	  samtalet	  till	  att	  handla	  

om	  relationer	  i	  texten	  och	  erfarenheter	  utanför	  boken.	  Resultatet	  syntes	  i	  bland	  annat	  

läsförmåga	  och	  uppgiftslösande	  (De	  Temple	  och	  Snow	  2001:59‒62).	  Det	  står	  klart	  att	  

det	  finns	  något	  att	  vinna	  i	  samtalet	  med	  barn	  i	  samband	  med	  bokläsandet.	  	  

I	  vanliga	  samtal	  om	  böcker	  har	  Chambers	  (1994)	  funnit	  att	  tre	  ingredienser	  är	  vanliga:	  

Utbyte	  av	  entusiasm	  eller	  ogillande	  av	  en	  bok,	  utbyte	  av	  frågor	  om	  berättelsen	  och	  

eventuella	  svar	  på	  sådana	  frågor,	  samt	  slutligen	  att	  upptäcka	  mönster	  och	  mening.	  

Mönster	  kan	  man	  finna	  i	  boken,	  men	  även	  utanför.	  Läsare	  kan	  jämföra	  boken	  med	  andra	  

texter	  de	  minns	  och	  med	  något	  Chambers	  kallar	  världen-till-texten.	  Genom	  att	  föra	  

samman	  vår	  värld	  med	  textens	  värld	  kan	  vi	  upptäcka	  ”något	  om	  dem	  båda	  eller	  om	  en	  av	  

världarna”.	  Här	  vidgar	  Chambers	  Cochran-‐Smiths	  båda	  begrepp,	  ”text-‐to-‐life”	  (Cochran-‐

Smith	  1984:236)	  och	  ”life-‐to-‐text”	  (a.a.	  1984:174),	  så	  att	  de	  inte	  avgjort	  utgår	  från	  det	  

ena	  eller	  det	  andra.	  ”Vi	  för	  samman	  vår	  värld	  med	  textens	  värld	  och	  upptäcker,	  genom	  

att	  jämföra	  de	  två,	  något	  om	  dem	  båda	  eller	  om	  en	  av	  världarna	  (Chambers	  1994:22)”.	  

Läsande	  är	  mer	  än	  avkodning	  	  
Kunskap	  vi	  har	  idag	  om	  vad	  läsande	  kan	  vara	  utgår	  från	  olika	  teoretiska	  perspektiv	  som	  

kan	  grupperas	  i	  två	  huvudtyper	  (Liberg	  m.fl.,	  kommande).	  Den	  första	  typen	  av	  

perspektiv	  beskriver	  läsande	  som	  avkodning	  och	  läsförståelse.	  Detta	  sätt	  har	  en	  lång	  

tradition	  inom	  forskning.	  Senare	  har	  en	  annan	  huvudtyp	  av	  forskningsperspektiv	  vuxit	  

sig	  allt	  starkare.	  Perspektivet	  kallas	  ”literacy”	  eller	  ”new	  literacy	  studies”.	  

I	  den	  första	  huvudtypen	  av	  perspektiv	  studeras	  individens	  biologiska	  förutsättningar,	  

språkliga	  förmågor	  eller	  motivation.	  I	  den	  andra	  huvudtypen	  av	  perspektiv	  ligger	  fokus	  

på	  hur	  läsande	  är	  situerat	  i	  olika	  sammanhang.	  En	  studie	  som	  fick	  stor	  betydelse	  

undersökte	  hur	  barn	  i	  olika	  sociala	  samhällsklasser	  förhöll	  sig	  till	  läsande,	  skrivande,	  
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talande	  och	  berättande	  (Heath	  1983).	  Detta	  hade	  stora	  återverkningar	  på	  hur	  de	  klarade	  

anpassningen	  till	  skolan.	  Idag	  är	  det	  vanligt	  att	  utgå	  från	  en	  sådan	  bred	  förståelse	  om	  

vad	  läsande	  är	  (Liberg	  och	  Säljö	  2010b;	  Luke	  och	  Freebody	  1999).	  Fem	  aspekter	  på	  

läsande	  poängteras:	  att	  delta	  i	  en	  läspraktik	  och	  att	  i	  den	  här	  praktiken	  kunna	  läsa	  och	  

koda	  av	  text,	  förstå	  innehållet	  i	  texten	  på	  ytan	  såväl	  som	  på	  djupet	  och	  se	  på	  texten	  med	  

kritisk	  och	  kreativ	  blick	  samt	  att	  därefter	  kunna	  använda	  sig	  av	  det	  lästa	  på	  olika	  sätt	  i	  

andra	  sammanhang	  (Liberg	  m.fl.,	  kommande).	  

I	  en	  bilderboksstund	  blir	  barnen	  läsare	  fast	  de	  inte	  själva	  kan	  läsa	  den	  skrivna	  texten.	  

Det	  är	  frågan	  om	  läsande	  som	  en	  social	  aktivitet.	  Barnen	  lär	  sig	  tidigt	  att	  bete	  sig	  som	  

läsare	  och	  använder	  sig	  av	  detta	  i	  olika	  sammanhang.	  Chambers	  och	  hans	  kolleger	  har	  i	  

diskussioner	  om	  boksamtal	  kommit	  fram	  till	  att	  läsande	  som	  helhet	  är	  mycket	  mer	  än	  

avkodningen.	  En	  åttaårig	  flicka	  sa:	  ”Vi	  vet	  inte	  vad	  vi	  tycker	  om	  en	  bok	  förrän	  vi	  pratat	  

om	  den	  (Chambers	  1994:25)”.	  

Liberg	  och	  Säljö	  (2010a)	  kopplar	  skriftspråklighet	  till	  ett	  samhällsperspektiv.	  

Literacyfärdigheter	  behövs	  i	  samhället,	  inte	  som	  någon	  separat	  teknisk	  färdighet	  utan	  

som	  en	  del	  av	  vår	  kunskapsutveckling.	  Liberg	  och	  Säljö	  beskriver	  en	  modell	  för	  textmöte	  

som	  ett	  möte	  mellan	  deltagarna,	  i	  den	  kontext	  de	  befinner	  sig,	  och	  texten,	  med	  de	  syften	  

den	  har.	  Mötets	  utfall	  beror	  också	  på	  deltagarnas	  tidigare	  erfarenheter	  av	  språkliga	  

landskap	  där	  de	  känner	  sig	  hemma,	  de	  kunskaper	  de	  har	  och	  den	  kulturella	  bas	  de	  har	  

för	  att	  möta	  texten.	  Mötet	  är	  också	  beroende	  av	  den	  skrivna	  eller	  talade	  textens	  medium	  

och	  modalitet.	  Meningsskapandet	  kan	  ske	  inom	  olika	  ramar	  där	  olika	  sinnen	  används.	  Vi	  

kan	  samtala,	  höra,	  läsa,	  skriva,	  titta,	  gestalta	  eller	  göra.	  Det	  är	  alltså	  ett	  vidgat	  

textbegrepp	  där	  bilder	  ingår	  (Liberg	  och	  Säljö	  2010a:243).	  	  

Barton	  (1994:141)	  har	  studerat	  högläsning,	  eller	  ”storytime”	  som	  han	  kallar	  det.	  Han	  ser	  

läsningen	  för	  barn	  som	  en	  länk	  mellan	  den	  tidiga	  talutvecklingen	  och	  det	  kommande	  

lärandet	  i	  skolan.	  Det	  är	  en	  typ	  av	  literacyhändelse	  som	  deltagarna	  äger	  gemensamt,	  där	  

boken	  är	  central	  och	  där	  läsandet	  sker	  för	  dess	  egen	  skull.	  Men	  det	  handlar	  om	  mer	  än	  

att	  läsa	  för	  barn.	  Det	  pågår	  ett	  samtal,	  ett	  berättande	  om	  berättelsen	  som	  deltagarna	  

omskapar	  (”co-‐construct”)	  (a.a.	  1994:144).	  Barnet	  får	  höra	  skrivet	  språk,	  det	  vill	  säga	  ett	  

bredare	  fält	  av	  grammatiska	  strukturer	  och	  mycket	  större	  vokabulär	  än	  i	  det	  vardagliga	  

talet.	  Viktigt	  är	  också	  talet	  runt	  texten.	  Det	  är	  ofta	  rikare	  och	  mer	  komplext	  än	  vardagligt	  
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tal	  (a.a.1994:145).	  Barnet	  möter	  ett	  sätt	  att	  tala	  om	  språk,	  där	  det	  skrivna	  är	  inbäddat	  i	  

det	  talade.	  

Barn	  lär	  sig	  också	  om	  läsandets	  natur,	  att	  böcker	  är	  till	  för	  att	  läsas.	  Snow	  och	  Ninio	  

(1986	  i	  Barton	  1994:146)	  menar	  att	  utmärkande	  för	  läsandet	  av	  böcker	  tillsammans	  

med	  barn	  är	  de	  kontrakt	  som	  upprättas	  i	  läsandet	  om	  hur	  man	  beter	  sig	  som	  läsare	  (”the	  

contract	  of	  literacy”).	  Det	  finns	  inte	  bara	  en	  enda	  mening	  i	  en	  bok.	  Högläsning	  stödjer	  

sätt	  att	  läsa,	  olika	  sätt	  att	  hämta	  saker	  från	  texten.	  Denna	  dialog	  är	  den	  sociala	  basen	  för	  

tänkande	  som	  barnet	  tar	  till	  sig	  (Barton	  1994:147).	  

Vid	  läsandet	  lär	  sig	  barn	  också	  vad	  det	  innebär	  att	  vara	  en	  läsare.	  Cochran-‐Smith	  (1984)	  

har	  i	  en	  etnografisk	  studie	  undersökt	  den	  dialog	  som	  förs	  mellan	  läraren	  och	  barnen	  i	  en	  

förskola,	  ”nursery	  school”,	  under	  ”rug-‐time”,	  då	  en	  mängd	  böcker	  lästes.	  Mycket	  tid	  

ägnades	  åt	  regler	  runt	  lässtunden	  och	  hur	  man	  pratade	  med	  varandra	  där,	  men	  det	  

fanns	  stort	  utrymme	  för	  dialog.	  När	  de	  besökte	  biblioteket	  var	  det	  mycket	  strikt	  och	  där	  

var	  barnens	  deltagande	  inte	  tillåtet.	  Vid	  läsningen	  på	  mattan	  i	  förskolan	  fick	  barnen	  inte	  

bara	  se	  bilderna.	  Läraren	  tog	  aktivt	  en	  kooperativ	  hållning	  med	  mycket	  interaktion	  

(Cochran-‐Smith	  1984:151).	  	  

Läsande	  som	  meningsskapande	  
I	  Cochran-‐Smiths	  (1984)	  studie	  ingår	  också	  en	  mer	  detaljerad	  analys	  av	  samtalen	  kring	  

innehållet	  i	  texterna	  som	  lästes.	  Interaktion	  som	  fokuserar	  på	  något	  i	  texten	  man	  vill	  

förstå	  eller	  kommentera	  och	  där	  man	  använder	  livet	  i	  övrigt	  för	  att	  göra	  texten	  begriplig	  

kallas	  för	  ”life-‐to-‐text”.	  Bland	  annat	  uppmanades	  barnen	  att	  göra	  sådana	  jämförelser	  

med	  livet	  i	  övrigt	  (a.a.	  1984:191),	  men	  om	  de	  föreslog	  orealistiska	  tolkningar	  kunde	  

läraren	  ägna	  stor	  energi	  åt	  att	  rätta	  dem	  (a.a.	  1984:223).	  ”Text-‐to-‐life”	  var	  den	  typen	  av	  

interaktion	  som	  gick	  i	  andra	  riktningen,	  från	  texten	  till	  andra	  erfarenheter.	  Här	  

fokuserade	  man	  istället	  på	  något	  ute	  i	  livet.	  Vid	  ett	  tillfälle	  handlade	  texten	  om	  John	  

Blund,	  men	  barnen	  associerade	  till	  att	  någon	  kommer	  in	  i	  deras	  hem	  och	  ska	  stjäla	  något	  

(a.a.	  1984:240)	  .	  

Redan	  små	  barn	  blir	  indragna	  i	  det	  speciella	  förhållande	  som	  finns	  i	  bilderböcker	  att	  

ikonotexten	  innehåller	  ett	  samspel	  mellan	  bild	  och	  text	  som	  inte	  automatiskt	  framgår	  

vid	  en	  läsning.	  Mjør	  (2009)	  visar	  hur	  det	  går	  till	  när	  föräldrar	  hjälper	  sina	  små	  barn	  att	  

fylla	  ut	  de	  luckor	  som	  texten	  innehåller.	  En	  del	  föräldrar	  överlåter	  också	  åt	  sina	  barn	  att	  

sätta	  samman	  ikonotextens	  visuella	  och	  verbala	  information	  (Mjør	  2009:113	  ff.).	  De	  ett	  
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till	  två	  år	  gamla	  barnen	  är	  kulturella	  nybörjare	  som	  behöver	  vägledning	  i	  förhållande	  till	  

hur	  de	  ska	  förhålla	  sig	  till	  fiktion,	  men	  de	  är	  trots	  allt	  redan	  medvetna	  om	  att	  det	  de	  ser	  

och	  hör	  är	  en	  fiktion	  (Mjør	  2009:53).	  	  

När	  en	  stödjande	  vuxen	  och	  en	  grupp	  barn	  talar	  om	  en	  bok	  är	  det	  både	  en	  individuell	  

och	  en	  gemensam	  aktivitet:	  vi	  lyssnar	  på	  det	  vi	  själva	  säger,	  det	  är	  det	  individuella	  

talandet.	  De	  vi	  talar	  till	  gör	  att	  det	  vi	  säger	  också	  blir	  till	  ett	  offentligt	  talande.	  Chambers	  

(1994)	  identifierar	  fyra	  olika	  sätt	  att	  säga	  något	  i	  detta	  samtal.	  Att	  säga	  något	  för	  sin	  

egen	  skull	  och	  att	  säga	  något	  till	  andra	  är	  två	  sätt	  vi	  använder	  samtidigt.	  Vi	  har	  inte	  alltid	  

tänkt	  färdigt,	  men	  genom	  andras	  tolkningar	  av	  vad	  vi	  sagt	  kan	  det	  bli	  klarare,	  om	  det	  

finns	  en	  ömsesidighet.	  Detta	  kan	  leda	  till	  det	  tredje	  sättet,	  nämligen	  att	  säga	  något	  

tillsammans,	  en	  insikt	  om	  en	  gemensam	  läsning	  av	  boken	  som	  blir	  något	  större	  än	  vi	  kan	  

tänka	  ut	  på	  egen	  hand.	  För	  det	  fjärde	  kan	  man	  säga	  något	  nytt.	  Det	  behöver	  inte	  vara	  

nytt	  i	  förhållande	  till	  den	  vuxne	  utan	  i	  förhållande	  till	  gruppens	  tankegångar	  (Chambers	  

1994:25‒30).	  	  

Mening	  i	  en	  text	  skapas	  på	  dessa	  sätt	  i	  mötet	  mellan	  läsaren	  och	  texten.	  Smidt	  beskriver	  

detta	  skapande	  som	  en	  vandring	  genom	  ett	  textlandskap	  som	  hela	  tiden	  ändrar	  sig	  

(Smidt	  2004:32).	  Genom	  varje	  yttrande,	  som	  kan	  vara	  allt	  från	  en	  vetenskaplig	  

avhandling,	  en	  bilderbok	  eller	  ett	  muntligt	  yttrande	  i	  vardagen,	  hörs	  stämmor	  från	  det	  

förflutna	  och	  från	  nuet.	  Bachtin	  menade	  att	  det	  förflutna	  bär	  på	  meningsmöjligheter	  som	  

är	  möjliga	  att	  förstå	  först	  efteråt	  (Bachtin	  1988:10).	  Även	  framtiden	  finns	  inskriven	  i	  

varje	  yttrande	  menar	  Smidt.	  Texter	  har	  för	  det	  första	  en	  innehållssida,	  för	  det	  andra	  en	  

formsida	  som	  är	  textens	  estetiska	  dimension,	  och	  för	  det	  tredje	  en	  handlingssida.	  Denna	  

handlingssida	  är	  vad	  yttrandet	  har	  för	  betydelse,	  eller	  avsikt,	  i	  den	  kontext	  som	  den	  

framträder	  i.	  En	  människa	  vill	  något	  med	  det	  som	  uttrycks,	  oavsett	  om	  det	  är	  på	  ett	  

medvetet	  eller	  omedvetet	  plan,	  och	  viljan	  hör	  samman	  med	  det	  som	  ska	  hända	  i	  

framtiden	  (Smidt	  2004:244).	  	  

Denna	  vandring	  genom	  ett	  textlandskap	  sammanfaller	  med	  Langers	  och	  Libergs	  

beskrivningar	  av	  läsprocessen	  som	  en	  rörelse	  (Langer	  1995:31‒35;	  Liberg	  2010c:46).	  

Eftersom	  meningen	  i	  texter	  inte	  ligger	  fast,	  blir	  det	  intressant	  att	  studera	  inte	  bara	  

texten	  utan	  även	  läsaren	  och	  läsarens	  tolkning,	  hållningar	  och	  sätt	  att	  röra	  sig	  genom	  

texten.	  Langers	  föreställningsvärld	  med	  sina	  olika	  hållningar	  och	  Libergs	  textrörlighet	  

har	  många	  beröringspunkter.	  Läsarens	  möte	  med	  texten	  är	  mångbottnat	  och	  samtidigt	  i	  
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ständig	  förändring.	  Under	  tiden	  en	  bilderbok	  blir	  studerad,	  en	  text	  blir	  läst	  och	  ett	  

samtal	  förs,	  byggs	  en	  föreställningsvärld	  av	  läsaren.	  I	  begreppet	  textrörlighet	  ses	  

rörelsen	  på	  ytan	  eller	  på	  djupet	  och	  som	  centripetal	  respektive	  centrifugal,	  det	  vill	  säga	  

inåtriktad	  eller	  utåtriktad.	  	  

Här	  följer	  en	  schematisk	  uppställning	  av	  olika	  delar	  av	  begreppet	  textrörlighet	  (Liberg	  

m.fl.	  2010c:46,	  67)	  och	  hållningar	  för	  att	  bygga	  en	  föreställningsvärld	  (Langer	  

1995:31‒35).	  En	  femte	  hållning,	  ”leaving	  an	  envisionment	  and	  going	  beyond”,	  har	  under	  

senare	  år	  tillkommit	  (Langer	  2011:23)	  men	  behandlas	  inte	  utförligare	  här.	  	  

1.	  Textbaserad	  rörlighet	  på	  ytan	  eller	  centripetalläsande,	  vilket	  motsvarar	  Langers	  

första	  hållning	  att	  vara	  utanför	  och	  kliva	  in	  i	  en	  föreställningsvärld.	  

2.	  Textbaserat	  centrifugalt	  läsande	  som	  att	  dra	  slutsatser	  och	  fördjupa,	  vilket	  motsvarar	  

Langers	  andra	  hållning	  att	  röra	  sig	  genom	  en	  föreställningsvärld.	  

3.	  Utåtriktad	  textrörlighet	  eller	  centrifugalt	  läsande	  som	  att	  jämföra	  med	  andra	  

upplevelser,	  vilket	  motsvarar	  Langers	  tredje	  hållning	  att	  stiga	  ut	  ur	  

föreställningsvärlden.	  

4.	  Interaktiv	  textrörlighet,	  som	  att	  inta	  ett	  metaperspektiv	  och	  kritiskt	  granska	  eller	  

olika	  sätt	  att	  läsa	  en	  text,	  vilket	  motsvarar	  Langers	  fjärde	  hållning	  att	  ställa	  sig	  utanför	  

och	  objektifiera.	  	  

Starka	  argument	  talar	  för	  att	  läsande	  är	  mer	  än	  avkodning	  och	  att	  meningsskapandet	  i	  

läsarens	  möte	  med	  texten	  är	  väsentligt	  att	  studera.	  Många	  forskare	  intresserar	  sig	  för	  i	  

vilka	  former	  meningsskapande	  sker	  i	  läsning.	  Alla	  former	  är	  inte	  lika	  vanliga	  och	  olika	  

studier	  lyfter	  fram	  skilda	  former	  av	  hållningar,	  textrörlighet	  etc.	  som	  mer	  eller	  mindre	  

förekommande.	  Olika	  former	  av	  hållningar	  och	  textrörlighet	  är	  även	  ett	  framträdande	  

intresse	  i	  den	  här	  studien.	  	  

Studier	  av	  litteraturarbete	  i	  praktiken	  

Litteraturarbete,	  högläsning	  och	  boksamtal	  i	  förskolan	  	  
Här	  nedan	  refereras	  olika	  studier	  om	  vad	  som	  sker	  i	  förskolan	  med	  bilderböcker.	  Att	  

använda	  begreppet	  läsande	  om	  den	  aktivitet	  som	  försiggår	  i	  bilderboksstunden	  riskerar	  

att	  ge	  ett	  snävt	  perspektiv	  på	  aktiviteten	  som	  en	  stund	  där	  pedagogen	  läser	  och	  barnen	  

lyssnar.	  Det	  är	  problematiskt	  med	  hänsyn	  till	  det	  tidigare	  konstaterandet	  av	  hur	  viktiga	  

bilderna	  och	  den	  sammantagna	  ikonotexten	  är	  i	  processen	  (Nikolajeva	  2000:11)	  men	  
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även	  i	  förhållande	  till	  samtalet	  i	  samband	  med	  läsningen.	  Olika	  begrepp	  som	  läsande,	  

högläsande,	  litteraturarbete,	  bokaktivitet	  eller	  ”rug-‐time”	  används	  beroende	  på	  vilket	  

begrepp	  författarna	  själva	  valt	  att	  använda.	  

Läsningen	  av	  bilderböcker	  i	  förskolan	  uppmärksammades	  under	  90-‐talet	  av	  Asplund	  

Carlsson	  (1993).	  Hon	  menar	  att	  det	  tidigare	  inte	  förekommit	  läsarundersökningar	  vad	  

gäller	  de	  yngsta	  barnen.	  Hennes	  enkätundersökning	  av	  50	  daghem	  i	  Göteborg	  pekar	  på	  

en	  dold	  barnbokskanon	  dominerad	  av	  böcker	  av	  Astrid	  Lindgren	  och	  Gunilla	  Bergströms	  

Alfonsböcker,	  men	  svaren	  visar	  också	  på	  en	  bredd	  i	  urvalet	  av	  både	  författare	  och	  titlar.	  

Läsningen	  i	  förskolan	  undersöks	  också	  av	  Williams-‐Graneld	  (1989)	  som	  kan	  visa	  att	  

läsningen	  inte	  har	  en	  pedagogisk	  funktion,	  utan	  att	  man	  oftare	  läser	  som	  en	  rutin	  eller	  

för	  att	  få	  barnen	  att	  bli	  lugna.	  Öman	  (1984)	  visar	  att	  lässtunderna	  i	  förskolan	  ofta	  är	  

oplanerade	  och	  avslutas	  innan	  pedagogen	  har	  läst	  klart.	  Läsningen	  används	  som	  

tidsutfyllnad	  och	  litteraturen	  används	  på	  ett	  oreflekterat	  sätt	  utan	  bearbetning	  av	  

läsupplevelsen,	  men	  ju	  mer	  litteraturintresserad	  pedagogen	  är,	  desto	  större	  vikt	  läggs	  

vid	  läsningen	  (Öman	  1984:27,	  41,	  48)	  

Skolinspektionen	  (2012)	  rapporterar	  att	  på	  en	  del	  förskolor	  är	  litteraturen	  satt	  på	  

undantag:	  slitna	  böcker	  och	  pedagoger	  som	  tycker	  att	  de	  inte	  hinner	  läsa	  för	  barnen.	  

Vissa	  förskolor	  har	  ett	  medvetet	  förhållningssätt	  till	  hur	  de	  väljer	  och	  placerar	  

litteraturen,	  men	  många	  ser	  på	  läsningen	  mer	  som	  ett	  tidsfördriv	  eller	  för	  att	  lugna	  ner	  

barnen	  än	  som	  en	  lärandemöjlighet	  (Skolinspektionen	  2012:31).	  

Ytterligare	  en	  studie,	  ännu	  ej	  publicerad	  i	  någon	  vetenskaplig	  tidskrift,	  granskar	  

litteraturläsning	  i	  förskolan.	  Damber,	  Nilsson	  och	  Ohlsson	  finner	  i	  sin	  undersökning	  av	  

40	  förskolor	  att	  litteraturläsning	  inte	  är	  en	  prioriterad	  aktivitet	  och	  att	  innehållet	  i	  

böckerna	  är	  av	  underordnad	  betydelse	  och	  att	  det	  mycket	  sällan	  finns	  en	  genomtänkt	  

pedagogik	  när	  det	  gäller	  litteraturläsningen.	  I	  stället	  förekommer	  ofta	  formaliserad	  

språkträning	  (Damber	  m.fl.	  2012:77).	  	  

I	  kontrast	  till	  dessa	  rapporter	  som	  konstaterar	  brister	  i	  förskolans	  litteraturläsande	  kan	  

nämnas	  Ekström	  och	  Godée	  (1984),	  Öman	  (1986),	  Ekström	  och	  Isaksson	  (1997)	  och	  

Henriksson	  (2000,	  2006)	  som	  visar	  att	  det	  finns	  exempel	  på	  goda	  försök	  och	  en	  

diskussion	  runt	  strategier	  att	  arbeta	  med	  att	  utveckla	  litteraturens	  roll	  i	  förskolan.	  
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En	  något	  mer	  sammansatt	  bild	  än	  i	  Asplund	  Carlsson	  (1993)	  och	  Skolinspektionens	  

rapport	  (2012)	  framträder	  i	  Kåreland	  och	  Lindh-‐Munthers	  genomgång	  av	  förskolan	  som	  

litterär	  miljö	  (Kåreland	  och	  Lindh-‐Munther	  2005:77	  ff).	  Tillgången	  på	  böcker	  vid	  de	  25	  

avdelningar	  som	  undersöks	  är	  omfattande.	  Barnen	  kan	  i	  genomsnitt	  välja	  mellan	  60	  till	  

70	  titlar	  per	  avdelning	  och	  Astrid	  Lindgren	  och	  Gunilla	  Bergström	  och	  ett	  antal	  

etablerade	  barnboksförfattare	  är	  som	  i	  den	  tidigare	  undersökningen	  framträdande,	  men	  

inte	  alls	  lika	  starkt	  dominerande.	  I	  de	  litteraturdagböcker	  som	  förskolorna	  för	  nämns	  

fyra	  titlar	  vardera	  av	  Astrid	  Lindgren	  och	  Gunilla	  Bergström	  bland	  sammanlagt	  111.	  I	  de	  

boklådor	  från	  biblioteket	  som	  sänds	  ut	  är	  urvalet	  på	  ett	  annat	  sätt	  präglat	  av	  förnyelse	  

och	  så	  kallade	  kvalitetsböcker	  eller	  ”smala”	  böcker	  som	  recenseras	  i	  pressen	  och	  lyfts	  

fram	  av	  kritikerna	  (Kåreland	  och	  Lindh-‐Munther	  2005:116).	  	  

Pedagoger	  vittnar	  om	  att	  flickor	  såväl	  som	  pojkar	  är	  intresserade	  av	  läsning,	  men	  att	  

valet	  av	  litteratur	  kan	  skilja	  sig	  mellan	  könen	  (Kåreland	  och	  Lindh-‐Munther	  2005:112).	  

De	  intervjuer	  som	  undersöker	  pedagogernas	  inställning	  till	  läsning	  visar	  att	  de	  främst	  

anför	  nyttoaspekter	  på	  läsning	  för	  att	  föra	  in	  barnen	  i	  språkets	  värld	  och	  underlätta	  

skolstarten,	  och	  att	  barnen	  betraktas	  utifrån	  ett	  utvecklingsperspektiv	  (Kåreland	  och	  

Lindh-‐Munther	  2005:102).	  Ett	  omfattande	  arbete	  med	  framförallt	  berättande	  pågick	  i	  de	  

mest	  aktiva	  förskolorna	  där	  det	  arbetet	  integrerades	  med	  skapande,	  barns	  eget	  

berättande,	  dramalek	  och	  ett	  alfabetstema.	  

Resultatet	  skiljer	  sig	  från	  en	  annan	  studie	  som	  finner	  att	  pedagogerna	  sällan	  har	  ett	  

pedagogiskt	  syfte	  med	  läsningen	  och	  att	  barnen	  ofta	  inte	  heller	  har	  tillgång	  till	  böckerna	  

placerade	  högt	  upp	  i	  hyllor	  (Pramling	  m.fl.	  1993).	  Denna	  studie	  är	  gjord	  tio	  år	  tidigare	  

än	  Kårelands	  och	  Lindh-‐Munthers	  studie.	  Dessutom	  är	  urvalet	  av	  förskolor	  olika	  i	  de	  

båda	  undersökningarna.	  I	  Kåreland	  och	  Lindh-‐Munthers	  studie	  är	  förskolorna	  uttalat	  

intresserade	  av	  språk,	  litteratur	  och	  läsning	  (Kåreland	  och	  Lindh-‐Munther	  2005:81).	  

Att	  bli	  en	  läsare	  är	  en	  process	  som	  startar	  redan	  i	  tidiga	  år.	  Björklund	  (2008)	  tittar	  på	  

hur	  barn	  redan	  på	  en	  småbarnsavdelning	  använder	  sig	  av	  böcker	  i	  sin	  lek	  och	  på	  olika	  

sätt	  definierar	  sig	  som	  läsare	  och	  skrivare	  i	  en	  läspraktik.	  Björklund	  beskriver	  boken	  

som	  en	  central	  artefakt	  i	  dialogen	  och	  interaktionen	  (Björklund	  2008:137	  ff).	  

Mellgren	  och	  Gustafsson	  (2009)	  har	  i	  en	  experimentell	  studie	  sammanfört	  en	  pedagog	  

med	  ett	  barn	  i	  1‒3-‐årsåldern	  från	  den	  egna	  avdelningen.	  De	  möts	  i	  ett	  enskilt	  rum	  och	  

pedagogen	  har	  försetts	  med	  ett	  material	  bestående	  av	  en	  bok	  och	  rekvisita	  till	  den,	  för	  
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att	  undersöka	  barns	  uppmärksamhet	  och	  samspel	  med	  pedagogen.	  Pedagogen	  

instrueras	  att	  läsa	  boken	  två	  gånger	  för	  barnet,	  erbjuda	  rekvisitan,	  samspela	  med	  det	  

och	  uppmuntra	  barnets	  egen	  talproduktion	  Författarna	  visar	  att	  barnens	  

uppmärksamhet	  och	  inferens,	  d.v.s.	  hur	  de	  vidgar	  berättelsen	  med	  egna	  erfarenheter,	  

ökar	  med	  stigande	  ålder.	  Det	  framgår	  också	  att	  kvaliteten	  i	  interaktionen	  är	  högre	  i	  de	  av	  

förskolorna	  som	  uppmätts	  ha	  högre	  kvalitet	  överlag	  i	  sin	  verksamhet	  enligt	  ett	  

kvalitetsmätningsinstrument.	  Mellgren	  och	  Gustafsson	  drar	  slutsatsen	  att	  det	  borde	  vara	  

en	  självklarhet	  och	  rättighet	  att	  barn	  får	  individuell	  sagoläsning,	  men	  deras	  studie	  har	  

inte	  undersökt	  skillnaden	  i	  samspel	  och	  inferens	  i	  läsning	  för	  ett	  barn	  jämfört	  med	  vid	  

läsning	  för	  flera	  (Mellgren	  och	  Gustafsson	  2009:158‒161).	  

Simonsson	  har	  visat	  hur	  aktiviteter	  med	  böcker	  i	  förskolan	  som	  inte	  inbegriper	  en	  

pedagog	  som	  läser	  för	  barnen	  är	  en	  viktig	  del	  av	  förskolans	  verksamhet.	  Barn	  använder	  

aktivt	  bilderböcker	  i	  lek,	  för	  att	  skapa	  gemenskap	  med	  eller	  exkludera	  andra	  barn	  och	  

Simonsson	  menar	  att	  barn	  kan	  vara	  läsare	  redan	  innan	  de	  är	  fullt	  på	  det	  klara	  med	  hur	  

man	  avkodar	  texten	  (Simonsson	  2004:170‒172).	  

I	  bilderboksstunden	  som	  Cochran-‐Smith	  (1984)	  kallar	  ”rug-‐time”	  blir	  barnen	  till	  läsare	  

genom	  att	  förstå	  hur	  man	  ska	  sitta	  eller	  hur	  man	  lyssnar	  på	  en	  förskollärare	  eller	  lärare	  

som	  läser	  och	  genom	  att	  tillsammans	  uppleva	  innehållet	  i	  boken.	  De	  lär	  sig	  också	  förstå	  

att	  skrift	  kan	  förmedla	  berättelser	  och	  föreställningsvärldar	  och	  vidgar	  sina	  erfarenheter	  

av	  skrift	  som	  text	  på	  skyltar	  och	  liknande.	  Detta	  lärande	  sker	  i	  högläsningen	  och	  genom	  

samtal	  där	  en	  i	  taget	  talar.	  Det	  är	  på	  sätt	  och	  vis	  den	  enda	  aktivitet	  i	  förskola	  eller	  

förskoleklass	  där	  barnen	  behöver	  bete	  sig	  som	  en	  skolklass	  (Cochran-‐Smith	  1984:103,	  

106).	  

I	  intervjuer	  kan	  förskollärare	  och	  lärare	  uppge	  att	  de	  läser	  mycket	  för	  barnen.	  Trots	  

detta	  såg	  Fast	  högläsning	  endast	  vid	  två	  tillfällen	  under	  sjutton	  besök	  i	  förskoleklass	  

(Fast	  2007:157).	  I	  de	  förskolor	  hon	  besökt	  är	  läsande	  och	  muntligt	  berättande	  ofta	  

förekommande	  bara	  vid	  en	  av	  förskolorna,	  där	  det	  också	  finns	  ett	  medvetet	  arbete	  med	  

litteraturen,	  språket	  och	  barnens	  populärkultur	  (Fast	  2007:136).	  

Simonsson	  (2004)	  har	  synen	  att	  högläsningssituationen	  är	  ett	  uttryck	  för	  idén	  ”att	  

barnen	  mycket	  tidigt	  skall	  komma	  i	  kontakt	  med	  böcker	  och	  utveckla	  läs-‐	  och	  
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kulturvanor”.	  Förskolan	  ses	  också	  som	  kompensatorisk	  för	  familjer	  utan	  starka	  läsvanor	  

(Simonsson	  2004:58).	  	  

Det	  finns	  knappast	  något	  hinder	  för	  att	  genomföra	  ett	  litteraturarbete	  i	  förskolan	  på	  

likartat	  sätt	  som	  i	  skolan,	  bara	  det	  görs	  på	  åldersadekvat	  nivå.	  Ett	  steg	  i	  denna	  riktning	  

är	  Gunilla	  Lindqvists	  avhandling	  Lekens	  estetik	  (Lindqvist	  1995).	  Utifrån	  ett	  kulturellt	  

vygotskianskt	  synsätt	  på	  lek	  och	  estetisk	  verksamhet	  som	  ett	  dialektiskt	  förhållande	  

mellan	  tanke	  och	  känsla,	  och	  mellan	  människans	  yttre	  verksamhet	  som	  återspeglas	  i	  

hennes	  inre	  medvetande	  (a.a.	  1995:42,	  43),	  skapas	  lekvärldar	  med	  hjälp	  av	  litteratur	  

och	  drama.	  Vygotskij	  ser	  på	  leken	  som	  önskeuppfyllelse,	  ”inte	  som	  isolerade	  önskningar	  

utan	  som	  generaliserade	  affekter	  (Vygotskij	  1933/1980:177)”,	  därför	  är	  leken	  med	  

nödvändighet	  något	  som	  vänder	  upp	  och	  ner	  på	  föreställningar	  genom	  att	  barnet	  i	  leken	  

hävdar	  sin	  egen	  vilja.	  ”I	  leken	  frigörs	  känslorna	  och	  det	  är	  i	  första	  hand	  de	  som	  skapar	  

fiktionen	  (Lindqvist	  1995:49)”.	  Med	  exempel	  på	  barns	  omvändningar	  visar	  Tjukovskij	  

(1975:163)	  hur	  barn	  har	  en	  förmåga	  till	  eller	  snarare	  en	  lidelse	  för	  orimligheter.	  Hur	  

arbetssättet	  med	  litteratur	  och	  drama	  kan	  gå	  till	  har	  beskrivits	  av	  Lindqvist.	  En	  

bilderbok	  refereras	  av	  pedagogerna	  och	  följs	  av	  dramalekar	  som	  pedagogerna	  initierar	  

(Lindqvist	  1995:174	  ff).	  Viss	  kritik	  har	  riktats	  mot	  Lindqvist	  för	  att	  den	  didaktiska	  

studien	  enbart	  tar	  pedagogernas	  aktörsperspektiv	  och	  inte	  belyser	  barnens	  involvering	  

eller	  initiativ	  i	  aktiviteterna	  (Simonsson	  2004:31).	  Olofsson	  har	  formulerat	  en	  teori	  för	  

lek	  som	  bygger	  på	  att	  lek	  är	  spontan,	  frivillig,	  att	  verkligheten	  hanteras	  på	  ett	  

respektlöst	  sätt,	  att	  barnen	  är	  aktivt	  engagerade	  och	  att	  leken	  har	  en	  som	  om-‐karaktär.	  

Leken	  innebär	  ett	  förändrat	  medvetandetillstånd	  (Hägglund	  1989:70;	  Olofsson	  1992:9).	  

Med	  hjälp	  av	  bilderböcker	  skapar	  barn	  ingångar	  till	  att	  skapa	  en	  egen	  värld	  som	  de	  fyller	  

med	  eget	  innehåll.	  Bokaktivitet	  utan	  vuxna	  kan	  förvandlas	  till	  fantasilek	  (Simonsson	  

2004:148).	  

Högläsningen	  kan	  skilja	  mycket	  mellan	  olika	  skolor	  och	  mellan	  olika	  skolformer.	  En	  

kontrast	  till	  ovan	  skildrade	  sätt	  att	  arbeta	  kritiskt	  med	  litteratur	  och	  med	  barnens	  

delaktighet	  kan	  ses	  i	  en	  studie	  av	  Melander	  (2003).	  Vardagsskildringar	  från	  förskolan	  är	  

värdefulla	  för	  att	  kunna	  få	  en	  generell	  bild	  av	  verksamheten,	  där	  förskolan	  som	  studeras	  

inte	  är	  utvald	  av	  anledningar	  som	  att	  där	  finns	  ett	  särskilt	  intensivt	  arbete	  med	  

högläsning	  eller	  något	  annat	  didaktiskt	  eller	  pedagogiskt	  område.	  I	  Från	  förskola	  till	  

skola	  –	  berättelser	  från	  ett	  forskningsprojekt	  undersöker	  Melander	  just	  
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högläsningsstunden	  i	  förskolan,	  förskoleklassen	  och	  första	  året	  i	  skolan.	  I	  

högläsningarna	  i	  förskolan	  inleds	  ofta	  stunden	  med	  en	  förhandling.	  I	  jämförelse	  med	  

förskoleklassen	  och	  skolan	  är	  det	  något	  unikt	  för	  förskolan.	  Läsningen	  sker	  med	  avbrott,	  

ofta	  för	  att	  visa	  bild.	  Det	  är	  vanligt	  att	  den	  vuxne	  inleder	  bildvisningen	  med	  en	  deskriptiv	  

kommentar.	  Avbrotten	  ger	  barnen	  möjlighet	  att	  prata,	  ofta	  innebär	  det	  att	  flera	  samtal	  

förs	  samtidigt.	  Samtalet	  ändrar	  också	  riktning	  för	  att	  ett	  barn	  ställer	  en	  fråga	  om	  något	  

nytt.	  Frågor	  kan	  undvikas	  för	  att	  se	  om	  de	  besvaras	  av	  bokens	  fortsatta	  handling.	  I	  det	  

stora	  hela	  finns	  hög	  tolerans	  för	  att	  prata	  om	  det	  som	  inte	  har	  med	  boken	  att	  göra.	  I	  

förskoleklassen	  står	  berättelsen	  i	  centrum.	  Boken	  används	  ofta	  för	  att	  hålla	  ordning.	  Det	  

förekommer	  samtal	  under	  läsningen	  men	  då	  gäller	  det	  att	  lära	  sig	  att	  hålla	  sig	  till	  ämnet,	  

inte	  berätta	  i	  förväg,	  och	  att	  räcka	  upp	  handen.	  Barnen	  uppmuntras	  inte	  att	  dela	  med	  sig	  

av	  sina	  erfarenheter.	  För	  barn	  kan	  steget	  från	  förskola	  till	  förskoleklass	  bli	  en	  övergång	  

från	  att	  göra	  till	  att	  göra	  på	  rätt	  sätt	  (Melander	  2003:293).	  

Som	  konstaterats	  har	  inte	  själva	  bilderboksstunden	  i	  förskolan	  studerats	  så	  närgånget.	  

Undantagen	  är	  Cochran-‐Smith	  (1984)	  som	  refererats	  och	  Vasquez	  (2004)	  som	  ska	  

refereras	  nedan.	  Bokläsandet	  har	  istället	  undersökts	  utifrån	  hur	  ofta	  det	  förekommit	  och	  

med	  vilka	  motiv	  det	  sker.	  Axelsson	  (2009)	  har	  dock	  på	  ett	  detaljerat	  sett	  studerat	  hur	  

barns	  språk	  kan	  utvecklas	  under	  samtalet	  i	  bilderboksstunden.	  Barn	  kan	  lära	  sig	  

generaliserande,	  kategoriserande	  och	  ett	  mer	  situationsoberoende	  språk	  i	  och	  med	  att	  

skriftspråket	  i	  litteraturen	  blir	  en	  brygga	  till	  skolspråket.	  För	  barnen	  är	  just	  

interaktionen	  med	  den	  vuxne	  viktig	  för	  att	  språkligt	  kunna	  ta	  klivet	  över	  till	  ett	  

situationsoberoende	  språk	  (Axelsson	  2009:160).	  

Person	  (2008)	  menar	  i	  en	  forskningsöversikt	  från	  Vetenskapsrådet	  att	  de	  flesta	  forskare	  

inom	  förskolefältet	  intar	  ett	  verksamhetsperspektiv.	  Man	  undersöker	  vad	  barnen	  

erbjuds	  och	  mer	  sällan	  vad	  barnen	  lär	  sig	  (Persson	  2008:98).	  	  Vasquez	  (2004)	  

undersöker	  dock	  detta	  i	  ett	  litteraturarbete	  som	  betecknas	  som	  ”critical	  literacy”.	  

Studien	  är	  gjord	  i	  Kanada	  med	  barn	  som	  är	  3‒5	  år.	  Läraren	  diskuterar	  med	  eleverna	  för	  

att	  de	  ska	  kunna	  se	  att	  olika	  texter	  ger	  olika	  perspektiv	  på	  världen.	  En	  flicka	  som	  

engagerat	  sig	  i	  valarnas	  situation	  ger	  barnen	  och	  läraren	  anledning	  att	  studera	  detta	  i	  

teve,	  tidningar	  och	  genom	  samtal.	  Detta	  jämförs	  med	  en	  sång	  barnen	  tycker	  om,	  som	  

handlar	  om	  en	  vitvalsunge.	  Den	  ingår	  i	  en	  av	  deras	  högläsningsböcker.	  Språket	  och	  

sätten	  att	  beskriva	  undersöks	  och	  diskuteras,	  vilket	  leder	  till	  att	  barnen	  formulerar	  en	  
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ny	  text	  till	  sången	  utifrån	  sin	  erövrade	  kunskap.	  Genom	  demokratiska	  processer	  och	  en	  

öppenhet	  för	  att	  fånga	  upp	  det	  barnen	  aktualiserar	  startas	  en	  process	  för	  rättvisa	  mellan	  

vegetarianer	  och	  köttätare	  där	  klassen	  tar	  aktiv	  ställning	  för	  att	  även	  den	  som	  är	  ensam	  

ska	  ha	  rättigheter.	  Genom	  de	  mönster	  barnen	  hämtat	  från	  litteraturen	  formuleras	  brev	  

till	  skilda	  mottagare	  (Vasquez	  2004:103‒121).	  

Litteraturarbete,	  högläsning	  och	  boksamtal	  i	  skolan	  	  
Det	  har	  forskats	  mer	  om	  litteraturarbete	  i	  skolan	  än	  i	  förskolan.	  Det	  litteraturarbete	  i	  

skolan	  som	  på	  ett	  vetenskapligt	  sätt	  undersökts	  framstår	  också	  som	  mer	  grundligt	  

studerat	  och	  genomlyst	  än	  det	  i	  förskolan.	  Pedagogiska	  gruppens	  och	  andras	  arbete	  

refereras	  i	  detta	  avsnitt	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  vilka	  slags	  vetenskapliga	  studier	  

som	  skulle	  behövas	  och	  vilket	  slags	  litteraturarbete	  som	  skulle	  vara	  fördelaktigt	  om	  det	  

kom	  till	  stånd	  i	  förskolan.	  	  

Ett	  kritiskt	  förhållningssätt	  till	  litteraturarbete	  formulerades	  av	  Pedagogiska	  gruppen	  i	  

Lund	  på	  70-‐talet.	  De	  riktar	  kritik	  mot	  den	  litteraturundervisning	  som	  baseras	  på	  

upplevelseläsning	  och	  inte	  är	  kunskapsgenererande.	  Litteraturundervisningen	  

analyseras	  i	  stort.	  Broady	  och	  Palme	  (i	  Wolf	  1989)	  ser	  tre	  förhållningssätt:	  ett	  

teknologiskt,	  med	  lättillgängliga	  texter,	  ett	  antikvariskt	  som	  värnar	  kulturarvet	  och	  ett	  

tredje	  villkorsundersökande	  där	  eleverna	  undersöker	  villkoren	  för	  kulturförmedling	  

(Wolf	  1989:43).	  Den	  tredje	  synen	  på	  litteratur	  kan	  ses	  som	  en	  utgångspunkt	  för	  de	  sätt	  

att	  arbeta	  med	  litteratur	  som	  Jönsson	  (2007),	  Malmgren	  och	  Nilsson	  (1993)	  står	  för.	  

En	  forskare	  och	  en	  klasslärare	  i	  årskurs	  5,	  har	  genom	  ett	  aktionsforskningsprojekt	  

dokumenterat	  litteraturarbetet	  i	  en	  klass	  under	  två	  år	  med	  hjälp	  av	  forskningsmetoden	  

triangulering.	  Metoden	  har	  använts	  på	  så	  sätt	  att	  båda	  har	  fört	  anteckningar	  och	  dragit	  

slutsatser	  parallellt	  för	  att	  sedan	  jämföra	  resultaten.	  De	  pedagogiska	  principer	  de	  använt	  

har	  varit	  funktionalisering,	  vilket	  innebär	  att	  färdigheter	  som	  läsning	  och	  skrivning	  i	  

olika	  ämnen	  har	  integrerats	  i	  arbetet	  och	  det	  tematiska	  arbetssättet,	  som	  förklaras	  med	  

att	  undervisningen	  är	  upplagd	  kring	  vissa	  tematiska	  frågeställningar.	  En	  utgångspunkt	  

har	  varit	  att	  se	  litteraturen	  som	  en	  viktig	  kunskapskälla	  (Malmgren	  och	  Nilsson	  

1993:25‒31).	  	  

Ett	  exempel	  på	  tema	  som	  användes	  var	  demokrati	  –	  diktatur	  och	  en	  text	  som	  handlade	  

om	  en	  familj	  som	  kom	  i	  konflikt	  runt	  vilken	  tevekanal	  som	  skulle	  få	  företräde.	  Eleverna	  
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fick	  sedan	  skriva	  en	  text	  under	  rubriken	  Vilken	  kanal?	  Läraren	  formulerade	  fyra	  

frågeställningar	  om	  demokrati	  i	  familjen,	  eleverna	  fick	  läsa	  några	  av	  sina	  kamraters	  

sinsemellan	  olika	  uppsatser.	  Diskussionen	  som	  förväntades	  följa	  uteblev	  och	  detta	  blev	  

inledningen	  till	  en	  diskussion	  om	  inflytande	  i	  klassen	  (Malmgren	  och	  Nilsson	  1993:33	  

ff.).	  	  

Läraren	  Jan	  Nilssons	  arbete	  med	  klassen	  i	  studien	  förändras	  under	  året,	  från	  avvaktande	  

elever	  i	  ett	  arbete	  med	  identitet	  och	  bild	  till	  mycket	  stor	  aktivitet	  hos	  ett	  flertal	  elever	  i	  

temaarbetet	  med	  en	  påhittad	  fortsättning	  av	  en	  roman	  där	  en	  politisk	  process	  iscensätts.	  

Fiktiva	  partier	  bildas,	  det	  görs	  programförklaringar,	  val,	  regeringsbildning	  och	  förnyade	  

diskussioner	  förs.	  Eleverna	  är	  mycket	  positiva	  till	  fortsatt	  temaarbete.	  

Flyktingproblematik,	  kulturmöten	  genom	  en	  historisk	  indianberättelse	  och	  

kärleksdiktning	  blir	  produktiva	  teman	  under	  årskurs	  6	  då	  eleverna	  utvecklas	  bland	  

annat	  genom	  ett	  medvetet	  förändringsarbete	  med	  arbetsmetoderna	  i	  riktning	  mot	  mer	  

utvecklade	  kunskapskontexter.	  Lärarens	  krav	  på	  eleverna	  med	  grund	  i	  en	  reflekterande	  

erfarenhetspedagogik	  står	  ibland	  mot	  barnens	  önskan	  om	  ett	  frirum	  i	  undervisningen	  

eller	  mot	  performance-‐orientering	  (Malmgren	  och	  Nilsson	  1993:232	  ff).	  	  

En	  liknande	  bild	  av	  högläsning	  i	  skolan	  får	  vi	  i	  en	  studie	  av	  litteraturarbetet	  i	  en	  

förskoleklass	  och	  sedermera	  skolklass	  (Jönsson	  2007).	  Högläsning	  är	  en	  viktig	  del	  i	  

lärarens	  arbete	  i	  ett	  skrivande,	  läsande	  och	  samtalande	  rum	  där	  innehållet	  står	  i	  

centrum.	  En	  särskilt	  viktig	  metod	  är	  att	  efter	  högläsningen	  får	  eleverna	  utan	  att	  prata	  

med	  varandra	  gå	  till	  sina	  läsloggar	  och	  rita	  och	  skriva,	  eller	  få	  hjälp	  att	  skriva,	  det	  de	  har	  

tänkt	  om	  det	  som	  lästs.	  Sedan	  återsamlas	  klassen	  på	  mattan	  och	  samtalar	  (Jönsson	  

2007:9‒11).	  Elevernas	  tankar	  är	  främst	  kopplade	  till	  händelser	  i	  de	  olika	  böckerna.	  De	  

gör	  inte	  särskilt	  ofta	  kopplingar	  till	  sina	  egna	  erfarenheter.	  Att	  kunna	  koppla	  historier	  

från	  litteratur	  till	  relationer	  i	  klassen	  stöter	  på	  svårigheter	  för	  eleverna	  därför	  att	  de	  inte	  

självklart	  ser	  att	  händelserna	  i	  boken	  om	  grisar	  kan	  vara	  en	  metafor	  för	  mänskliga	  

förhållanden	  (Jönsson	  2007:102).	  	  

Jönsson	  (2007:88‒89)	  ser	  i	  barnens	  respons	  ibland	  det	  vilda	  och	  okontrollerade,	  det	  

karnevaliska.	  Den	  litterära	  texten	  används	  som	  en	  lekplats	  i	  linje	  med	  Bachtins	  begrepp	  

”carnivalesque”.	  Barnen	  beskriver	  och	  analyserar,	  de	  bygger	  föreställningsvärldar	  och	  

rör	  sig	  i	  texten.	  De	  vidgar	  sin	  förmåga	  att	  tala	  om	  det	  som	  är	  situationsobundet	  och	  
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utvecklar	  sin	  förmåga	  att	  förstå,	  men	  Jönsson	  visar	  också	  hur	  lätt	  det	  är	  för	  läraren	  att	  

missa	  möjligheter	  att	  fördjupa	  samtalet	  (Jönsson	  2007:152‒154).	  

Litteraturarbetet	  i	  en	  klass	  i	  Rinkebyskolan	  i	  samarbete	  med	  Rinkeby	  bibliotek,	  som	  

arbetat	  efter	  ”Whole	  Language”-‐principen	  beskrivs	  i	  flera	  artiklar	  och	  skrifter	  (Axelsson	  

2000,	  Alleklev	  och	  Lindvall	  2000).	  Läsinlärning	  har	  skett	  utifrån	  principen	  att	  stimulera	  

eleverna	  till	  lust	  att	  läsa	  med	  en	  rik	  tillgång	  på	  böcker	  i	  klassrummet	  och	  bearbetning	  av	  

det	  lästa	  i	  skapande	  former	  så	  som	  rita,	  måla,	  slöjda	  eller	  dramatisera.	  Man	  har	  också	  

använt	  sig	  av	  återberättande	  av	  böcker	  barnen	  fått	  lästa	  för	  sig	  och	  läst	  själva	  upprepade	  

gånger	  (Axelsson	  2000:10,	  Alleklev	  och	  Lindvall	  2000:30).	  Undervisningen	  som	  startat	  

redan	  när	  barnen	  gick	  i	  sexårsverksamhet	  har	  i	  en	  läsundersökning	  nått	  resultat	  över	  

genomsnittet	  i	  Stockholm	  där	  man	  snarare	  kunnat	  förvänta	  sig	  resultat	  under	  snittet	  

med	  tanke	  på	  att	  alla	  barn	  i	  klassen	  har	  annat	  modersmål	  än	  svenska	  (Axelsson	  

2000:11).	  Undervisningen	  har	  till	  stor	  del	  skett	  med	  barnböcker,	  helt	  utan	  läroböcker,	  

med	  frekventa	  besök	  på	  biblioteket	  och	  genom	  läsning	  på	  olika	  sätt:	  att	  läraren	  läser	  för	  

barnen,	  läsning	  med	  barnen	  och	  möjlighet	  för	  barnen	  att	  läsa	  själva	  (Alleklev	  och	  

Lindvall	  2000:20,	  14).	  Resultaten	  stöds	  av	  internationell	  forskning	  om	  bokflodsprogram	  

som	  kan	  sammanfattas	  med	  stort	  inflöde	  av	  meningsfull,	  intresseväckande	  text,	  

integrering	  av	  muntliga	  och	  skriftliga	  aktiviteter	  samt	  fokus	  på	  innehåll	  istället	  för	  form	  

(Axelsson	  2000:13).	  Skillnaden	  mellan	  skolspråk	  och	  vardagsspråk	  är	  en	  kunskap	  som	  

alla	  barn,	  men	  speciellt	  de	  med	  annat	  modersmål	  än	  svenska,	  måste	  få	  tillgång	  till	  så	  

tidigt	  som	  möjligt.	  Axelsson	  visar	  strategier	  för	  hur	  pedagoger	  kan	  stötta	  barn	  för	  att	  ta	  

sig	  in	  i	  skolspråket	  (Axelsson	  2009:150–166).	  

Hur	  samtalande	  sker	  är	  viktigt	  för	  hur	  en	  bok	  ska	  upplevas	  av	  barn.	  Thorsson	  (1995)	  

har	  berättat	  om	  fyra	  tolkningar	  av	  eller	  sätt	  att	  bearbeta	  bilderboken	  Resan	  till	  Ugri-la-

Brek	  (Tidholm	  1987).	  Fyra	  klasser	  fick	  boken	  läst	  av	  sin	  lärare	  och	  Thorsson	  gjorde	  

diskursanalys	  av	  videofilmerna	  från	  uppläsningarna.	  Lärarnas	  sinsemellan	  olika	  sätt	  att	  

introducera	  och	  samtala	  om	  boken	  och	  när	  och	  hur	  de,	  och	  eleverna,	  avbröt	  läsningen	  

påverkade	  upplevelsen	  av	  boken.	  För	  en	  lärare	  var	  det	  författartexten	  som	  framförallt	  

fokuserades	  och	  för	  en	  annan	  var	  det	  elevernas	  medskapande	  av	  berättelsen,	  elevtexten	  

(Thorsson	  1995:269).	  

Den	  bilderbok	  som	  lästs	  och	  tolkats	  i	  Thorssons	  klassrum	  har	  även	  tolkats	  

litteraturvetenskapligt	  (Rhedin	  1991:155)	  som	  en	  bilderbok	  som	  bryter	  mot	  en	  
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instrumentell	  funktion.	  Den	  är	  apedagogisk,	  gestaltande,	  utan	  något	  syfte	  utöver	  sig	  

själv,	  vilket	  innebär	  att	  den	  inte	  heller	  bara	  är	  förbehållen	  barnen	  utan	  också	  har	  något	  

viktigt	  att	  säga	  vuxna.	  Detta	  har	  möjliga	  betydelser	  för	  samtalandet	  om	  en	  bilderbok.	  

Jon	  Smidt	  har	  en	  produktiv	  inställning	  till	  läsningen	  i	  ett	  klassrum.	  Det	  är	  där	  texten	  blir	  

till	  och	  därför	  måste	  den	  vuxne	  inta	  ett	  särskilt	  förhållningssätt.	  En	  jämförelse	  med	  

teatern	  kan	  visa	  på	  detta	  sätt.	  På	  teatern	  analyseras	  litteraturen	  på	  nytt	  vid	  varje	  ny	  

uppsättning.	  Dessutom	  är	  varje	  föreställning	  unik,	  så	  teatern	  är	  tvingad	  att	  vara	  

produktiv.	  Därför	  finns	  ingen	  generell	  metod	  för	  alla	  klassrum	  eller	  förskoleavdelningar.	  

Det	  är	  bara	  i	  gruppens	  sociala	  process,	  i	  samspelet,	  det	  kan	  skapas	  något	  betydelsefullt	  

(Smidt	  1991:42).	  

Melander	  har	  inte	  bara	  undersökt	  högläsningsstunden	  i	  förskolan	  utan	  även	  i	  

förskoleklass	  och	  i	  skolan.	  I	  skolan	  var	  det	  mycket	  tyst	  och	  lugnt	  jämfört	  med	  förskolan,	  

mängder	  av	  böcker,	  men	  inget	  samtal	  alls.	  Kvaliteten	  på	  litteraturarbetet	  i	  skolan	  är	  med	  

andra	  ord	  inte	  hög	  överallt	  (Melander	  2003:298,	  299).	  Även	  när	  boksamtal	  organiseras	  

är	  de	  inte	  alltid	  givande.	  I	  en	  skola	  samtalade	  lärare	  med	  små	  grupper	  av	  elever	  i	  årskurs	  

4	  till	  7	  utifrån	  bokläsande.	  Man	  försökte	  stimulera	  intertextualiteten,	  om	  barnens	  egna	  

erfarenheter	  kunde	  ha	  något	  att	  säga	  om	  boken	  eller	  vice	  versa,	  men	  det	  visade	  sig	  vara	  

svårt	  (Eriksson	  2002:175).	  I	  Skolverkets	  forskningsöversikt	  Perspektiv	  på	  barndom	  och	  

barns	  lärande	  (2010)	  talar	  man	  om	  att	  barns	  möte	  med	  skriftspråklighet	  i	  förskoleklass	  

och	  i	  skola	  är	  ett	  möte	  med	  formell	  undervisning	  där	  eleverna	  tränas	  i	  fonologisk	  

medvetenhet	  och	  att	  följa	  lärarens	  uttänkta	  takt	  (Skolverket	  2010:132).	  Denna	  

undervisning	  bygger	  ofta	  inte	  på	  barnens	  formuleringar	  eller	  frågor.	  	  

Sammanfattning	  av	  läsande	  och	  samtal	  i	  förskola	  och	  skola	  
Goda	  exempel	  från	  litteraturarbete	  i	  skolan	  och	  förskolan	  visar	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  

bedriva	  intressant	  forskning	  på	  olika	  sätt,	  även	  om	  förskolan	  i	  jämförelse	  inte	  ser	  ut	  att	  

på	  samma	  sätt	  ha	  haft	  målmedvetna	  forskningsstudier	  för	  att	  visa	  på	  möjligheterna	  

inom	  den	  pedagogiska	  verksamheten.	  Den	  bild	  som	  framtonar	  av	  förskolan	  är	  att	  

litteraturläsning	  är	  en	  aktivitet	  som	  har	  stark	  tradition.	  Många	  pedagoger	  anser	  själva	  

att	  litteraturläsning	  förekommer	  regelmässigt.	  Så	  är	  säkert	  fallet,	  men	  samtalen	  runt	  det	  

lästa	  varierat	  betydligt	  i	  kvalitet	  och	  omfång.	  Flera	  studier	  visar	  på	  en	  omedvetenhet	  om	  

vilka	  potentialer	  som	  kan	  uppstå	  vid	  läsningen	  av	  bilderböcker	  och	  hur	  samtalet	  kan	  

utvecklas.	  
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Samtidigt	  kan	  inte	  så	  mycket	  sägas	  bestämt	  om	  vad	  som	  generellt	  försiggår	  i	  samband	  

med	  läsning,	  eftersom	  alltför	  få	  studier	  har	  dokumenterat	  själva	  bilderboksstunden.	  

Perspektiv	  på	  läsande	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  studien	  

Denna	  studie	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  en	  syn	  på	  mötet	  mellan	  litteraturen	  och	  läsaren	  som	  

hämtas	  från	  Smidt	  (1991,	  2004,	  2008),	  Langer	  (1995)	  och	  Liberg	  m.	  fl.	  (2010c,	  2011).	  

Studien	  utgår	  från	  att	  meningsskapandet	  är	  situerat	  och	  sker	  i	  sammanhang	  där	  

deltagarna	  är	  aktiva	  medskapande	  i	  en	  process	  och	  där	  föreställningsvärldar	  skapas	  

med	  hjälp	  av	  hållningar	  och	  rörelser	  i	  texten.	  

Med	  ett	  vidgat	  textbegrepp	  för	  vad	  en	  bilderbok	  är,	  blir	  det	  intressant	  vilken	  

avgränsning	  en	  studie	  gör.	  Smidt	  menar	  att	  nyckeln	  till	  att	  förstå	  möjligheterna	  i	  mötet	  

mellan	  en	  text	  och	  en	  grupp	  människor	  är	  kontexten.	  Hur	  kontexten	  ska	  avgränsas	  blir	  

då	  en	  viktig	  fråga.	  Den	  lilla	  processen	  kallar	  Smidt	  det	  sammanhang	  som	  kan	  finnas	  runt	  

läsningen	  av	  en	  bok.	  Den	  stora	  processen	  är	  det	  samtal	  en	  grupp	  människor	  har,	  som	  till	  

exempel	  en	  förskoleavdelning	  för	  under	  en	  lång	  tid	  (Smidt	  1991:40).	  Det	  som	  avgör	  vad	  

som	  är	  möjligt	  att	  säga	  påverkas	  av	  denna	  kontext.	  Med	  det	  perspektiv	  som	  tidigare	  

skisserats	  att	  varje	  yttrande	  vilar	  i	  ett	  eko	  av	  stämmor	  från	  människans	  historia,	  förstås	  

att	  vi	  har	  små	  möjligheter	  att	  greppa	  hela	  betydelsen	  av	  en	  bilderboks	  möte	  med	  en	  

grupp	  barn	  och	  pedagoger.	  Anspråken	  måste	  ställas	  därefter.	  Därmed	  inte	  sagt	  att	  vi	  inte	  

kan	  förstå	  viktiga	  betydelser	  i	  det	  vi	  studerar.	  Med	  ett	  demokratiskt	  perspektiv	  att	  alla	  

människor	  bör	  ha	  en	  chans	  att	  yttra	  sig	  i	  denna	  stora	  väv	  av	  stämmor	  blir	  det	  ytterligare	  

argument	  för	  att	  det	  är	  mycket	  betydelsefullt	  att	  förstå	  sig	  på	  också	  den	  lilla	  kontexten.	  
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3	   Metodkapitel	  
	  

Det	  här	  är	  som	  tidigare	  påtalats	  en	  kvalitativ	  studie	  och	  på	  så	  sätt	  inte	  avsedd	  att	  visa	  

något	  generellt	  om	  bilderböcker	  i	  svensk	  förskola,	  bilderbokskonst	  eller	  tillståndet	  i	  

svensk	  förskola	  i	  stort.	  Som	  syftet	  anger	  är	  avsikten	  med	  studien	  att	  den	  ska	  ge	  svar	  på	  

vilka	  potentialer	  man	  kan	  finna	  med	  de	  utvalda	  bilderböckerna	  i	  just	  dessa	  

förskolemiljöer.	  I	  det	  följande	  beskrivs	  insamling	  och	  analys	  av	  det	  empiriska	  materialet	  

mer	  ingående.	  Materialet	  består	  av	  	  

• fem	  bilderböcker	  varav	  två	  valts	  ut	  för	  den	  här	  studien,	  	  

• 60	  filmer	  som	  visar	  30	  bilderboksstunder	  på	  två	  förskolor	  med	  dessa	  fem	  

bilderböcker,	  varav	  26	  filmer	  visar	  bilderboksstunderna	  med	  de	  två	  utvalda	  

böckerna,	  

• dokumentation	  av	  vilka	  böcker	  för	  barn	  som	  förekommer	  på	  avdelningarna,	  	  

• intervjuer	  med	  pedagogerna	  om	  deras	  bilderboksläsning	  och	  organisering	  av	  

bilderboksstunderna	  i	  vardagen,	  	  

• observationer	  av	  det	  vardagliga	  livet	  på	  förskoleavdelningen	  samt	  

• dokumentation	  av	  avdelningens	  miljö	  inbegripet	  vad	  som	  fanns	  på	  väggarna	  

under	  tiden	  för	  insamlandet	  av	  filmmaterialet.	  

Bilderböckerna	  
För	  att	  kunna	  undersöka	  vad	  olika	  bilderböcker	  kan	  tillföra	  i	  förskolemiljön	  är	  det	  

viktigt	  för	  studien	  att	  de	  bilderböcker	  som	  väljs	  ut	  är	  jämförbara.	  Av	  den	  anledningen	  

valdes	  böckerna	  ur	  kategorin	  bilderböcker	  för	  förskolebarn	  i	  de	  högre	  åldrarna,	  det	  vill	  

säga	  3‒6	  år.	  Bilderböckerna	  valdes	  i	  ett	  första	  steg	  ut	  av	  mig	  som	  forskare	  i	  en	  process	  

där	  en	  grupp	  av	  80	  välkända	  bilderböcker	  av	  60	  svenska	  och	  utländska	  författare	  och	  

illustratörer	  samlades	  för	  en	  första	  värdering.	  Sedan	  kompletterades	  samlingen	  med	  

ytterligare	  ett	  hundratal	  bilderböcker.	  Sammanlagt	  blev	  det	  nära	  200	  böcker,	  som	  av	  

mig	  placerades	  i	  olika	  kategorier,	  såsom	  spänning	  eller	  skräck,	  humor,	  empati,	  

omvärldsorientering,	  familj,	  kroppslighet,	  dubbelt	  tilltal	  (till	  både	  vuxna	  och	  barn),	  

komplexitet	  eller	  experimentell	  till	  form	  och	  innehåll.	  Sammanlagt	  blev	  det	  24	  

kategorier	  (se	  bilaga	  1)	  där	  de	  flesta	  böcker	  med	  lätthet	  kunde	  placeras	  in	  i	  ett	  flertal	  

kategorier.	  	  
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I	  ett	  samtal	  runt	  dessa	  bilderböcker	  mellan	  forskaren	  och	  biträdande	  handledaren	  

utmejslades	  kategorierna	  sedan	  till	  äventyr/spänning,	  värdegrundsbefästande	  samt	  

bilderböcker	  med	  klassikerstatus,	  det	  vill	  säga	  ofta	  omnämnda	  i	  översikter	  av	  

bilderbokens	  utveckling	  och	  huvudsakligen	  skrivna	  före	  cirka	  1980.	  Efterhand	  utvaldes	  

ett	  mindre	  antal	  bilderböcker,	  utifrån	  bedömningen	  att	  de	  alla	  höll	  en	  jämförbar	  grad	  av	  

språklig,	  innehållslig	  och	  formmässig	  komplexitet	  med	  förmåga	  att	  utmana	  

föreställningsvärldar	  och	  utveckla	  förmågan	  till	  textrörlighet.	  Ytterligare	  en	  

förutsättning	  för	  att	  väljas	  var	  att	  bilderboken	  skulle	  kunna	  läsas	  på	  högst	  femton	  

minuter.	  	  

De	  fem	  bilderböcker	  som	  ingår	  i	  mitt	  empiriska	  material	  är	  Lena	  Landströms	  

Småflodhästarnas	  äventyr	  (2000),	  Pija	  Lindenbaums	  Kenta	  och	  barbisarna	  (2007),	  Stian	  

Holes	  Herman	  och	  eldsvådan	  (2009),	  Tove	  Janssons	  Hur	  gick	  det	  sen?	  (1952)	  och	  Viveka	  

Sjögrens	  Den	  andra	  mamman	  (2007).	  Slutligen	  kom	  studien	  av	  tidsskäl	  att	  göras	  utifrån	  

filmer	  av	  bilderboksstunder	  kring	  två	  av	  dessa	  fem	  bilderböcker,	  Småflodhästarnas	  

äventyr	  samt	  Kenta	  och	  barbisarna.	  Dessa	  presenteras	  närmare	  i	  kapitel	  4	  och	  5.	  	  

Förskolorna	  
De	  två	  förskoleavdelningarna	  som	  ingår	  i	  studien	  är	  båda	  belägna	  i	  bostadsområden	  

med	  övervägande	  flerfamiljshus	  i	  två	  skilda	  kommuner.	  Den	  ena	  i	  utkanten	  av	  ett	  

storstadsområde	  och	  den	  andra	  i	  en	  större	  stad.	  En	  av	  de	  två	  förskoleavdelningarna	  

tillfrågades	  först	  via	  en	  utvecklingsledare	  på	  Barn-‐	  och	  ungdomsenheten	  och	  en	  

förskolechef.	  Vad	  gäller	  den	  andra	  förskoleavdelningen	  knöts	  kontakten	  genom	  en	  

tidigare	  föreståndare	  för	  förskolan.	  

Avdelningen	  Piraten	  
Den	  förskoleavdelning	  som	  i	  den	  här	  studien	  fått	  benämningen	  ”Piraten”	  ligger	  i	  ett	  

bostadsområde	  där	  ungefär	  60	  procent	  av	  eleverna	  som	  går	  ut	  årskurs	  9	  har	  utländsk	  

bakgrund.	  Andelen	  elever	  som	  uppnår	  målen	  i	  grundskolan	  har	  under	  de	  senaste	  fjorton	  

åren	  sjunkit	  från	  cirka	  60	  procent	  till	  cirka	  40	  procent.	  Föräldrarnas	  utbildningsnivå	  har	  

under	  de	  senaste	  åren	  ökat	  något,	  men	  är	  väsentligt	  under	  riksgenomsnittet	  (Skolverket	  

2012).	  

På	  Piraten	  arbetar	  tre	  pedagoger.	  En	  förskollärare,	  en	  barnskötare	  som	  påbörjat	  och	  

avbrutit	  sin	  förskollärarutbildning	  och	  ytterligare	  en	  barnskötare.	  Där	  går	  21	  barn	  i	  
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3‒5-‐årsåldern,	  varav	  sexton	  pojkar	  och	  fem	  flickor.	  Av	  barngruppens	  21	  barn	  har	  arton	  

ett	  annat	  modersmål	  och	  tre	  har	  svenska	  som	  modersmål.	  	  

Umgängesspråket	  på	  avdelningen	  är	  hela	  tiden	  svenska	  utom	  då	  de	  föräldrar	  och	  barn	  

som	  talar	  andra	  språk	  ibland	  pratar	  med	  varandra	  vid	  hämtning	  och	  lämning.	  En	  gång	  i	  

materialet	  nämner	  en	  pedagog	  i	  en	  bilderboksstund	  att	  ett	  barn	  kan	  flera	  språk,	  men	  i	  

övrigt	  märks	  flerspråkigheten	  inte	  på	  avdelningen	  förutom	  när	  någon	  av	  de	  åtta	  

ambulerande	  modersmålslärarna	  kommer	  på	  besök.	  Pedagogerna	  talar	  om	  det	  

mångkulturella	  arbetet	  och	  i	  ateljén	  har	  barnen	  gjort	  bilder	  av	  flaggor	  från	  länder	  där	  de	  

och	  föräldrarna	  har	  sitt	  ursprung	  och	  där	  även	  svenska	  flaggan	  finns	  representerad.	  	  

Det	  pedagogiska	  arbetet	  vid	  avdelningen	  bedrivs	  på	  flera	  plan.	  Dokumentationen	  av	  

barnens	  aktiviteter,	  familjefester	  och	  barnens	  intressen	  kommenteras	  utifrån	  

läroplanens	  mål	  i	  korridorer	  och	  på	  avdelningen.	  De	  olika	  avgränsade	  lekalkoverna	  med	  

skilda	  karaktär	  på	  det	  lekmaterial	  som	  skapar	  miljön	  visas	  också	  i	  dokumentationen	  av	  

varje	  lekområde,	  såsom	  flera	  olika	  sorters	  bygglek,	  matematikhörna,	  hemvrå,	  bokvrå,	  

ateljé	  och	  verkstad.	  I	  den	  fria	  leken	  eftersträvas	  ett	  begränsat	  antal	  barn	  anpassat	  för	  

varje	  lekområde.	  Verksamheten	  bedrivs	  i	  tre	  åldersindelade	  grupper	  med	  fokus	  på	  

sagoberättande	  med	  rekvisita,	  skogen	  och	  gården.	  Självporträtt,	  gymnastik,	  dans	  och	  

andra	  aktiviteter	  förekommer	  dagligen	  i	  samlingar,	  spontant	  och	  i	  mindre	  grupper.	  En	  

vilja	  att	  följa	  barnens	  initiativ	  uttrycks.	  

Avdelningen	  Spenaten	  
Den	  förskoleavdelning	  som	  i	  den	  här	  studien	  kallas	  ”Spenaten”	  har	  haft	  ungefär	  30	  

procent	  elever	  med	  utländsk	  bakgrund	  de	  senaste	  fjorton	  åren,	  jämfört	  med	  

riksgenomsnittet	  som	  dessa	  år	  ökat	  från	  14	  till	  17	  procent.	  Andelen	  elever	  som	  uppnår	  

målen	  i	  årskurs	  9	  har	  under	  de	  senaste	  fjorton	  åren	  varit	  i	  paritet	  eller	  strax	  över	  

riksgenomsnittet,	  dvs.	  cirka	  80	  procent.	  Föräldrarnas	  utbildningsnivå	  ligger	  över	  

riksgenomsnittet	  (Skolverket	  2012).	  

På	  Spenaten	  arbetar	  två	  pedagoger,	  båda	  förskollärare.	  Där	  går	  tolv	  barn	  i	  5-‐årsåldern,	  

varav	  sju	  pojkar	  och	  fem	  flickor.	  Sex	  av	  barnen	  har	  annat	  modersmål	  och	  sex	  av	  barnen	  

har	  svenska	  som	  modersmål.	  	  
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Umgängesspråket	  är	  hela	  tiden	  svenska,	  men	  på	  en	  vägg	  visas	  olika	  alfabet	  där	  en	  del	  av	  

barnens	  modersmål	  är	  representerade	  tillsammans	  med	  svenska	  alfabetet	  och	  

runalfabetet.	  Två	  barn	  har	  ambulerande	  modersmålslärare	  som	  kommer	  på	  besök.	  

Det	  pedagogiska	  arbetet	  har	  fokus	  på	  bildskapande,	  drama,	  musik	  och	  sång	  vid	  tiden	  för	  

undersökningen.	  Avdelningen	  Spenaten	  eftersträvar	  balans	  mellan	  en	  fast	  organisation,	  

som	  till	  exempel	  möjliggör	  att	  hela	  förskolan	  har	  ett	  gemensamt	  dramarum	  på	  

avdelningen	  och	  en	  gemensam	  ateljé	  för	  två	  avdelningar,	  och	  flexibilitet	  för	  att	  kunna	  

följa	  barnens	  initiativ.	  Det	  konstnärliga	  arbetet	  pågår	  vid	  många	  tider	  under	  dagen	  och	  

kombineras	  med	  frågor	  till	  och	  utmanande	  diskussioner	  med	  barnen	  om	  det	  de	  har	  

utfört	  i	  lera	  eller	  olika	  målningsprojekt.	  Barnen	  ställs	  på	  ett	  vänligt	  sätt	  till	  ansvar	  för	  

sina	  handlingar.	  Barnens	  populärkultur	  får	  ta	  plats	  i	  lek	  och	  skapande	  och	  musiken	  som	  

används	  i	  sång,	  drama	  och	  dans	  har	  mångkulturella	  inslag.	  

Insamlat	  material	  
Studiens	  huvudsakliga	  material	  är	  inspelningar	  av	  de	  bilderboksstunder	  med	  läsning	  av,	  

och	  samtal	  om	  de	  bilderböcker	  som	  valts	  ut	  för	  studien.	  Den	  sammanlagda	  tiden	  för	  

bilderboksläsandet	  av	  alla	  fem	  bilderböckerna	  är	  cirka	  13	  timmars	  inspelning.	  De	  två	  

böcker	  som	  studien	  behandlar	  utgör	  knappa	  fem	  timmars	  filmning.	  Bilderboken	  om	  

flodhästarna	  har	  lästs	  fem	  gånger	  på	  Piraten	  och	  två	  gånger	  på	  Spenaten.	  Bilderboken	  

om	  Kenta	  har	  lästs	  fyra	  gånger	  på	  Piraten	  och	  två	  gånger	  på	  Spenaten	  i	  olika	  

grupperingar	  av	  barn.	  Mellan	  ett	  och	  sju	  barn	  har	  deltagit	  i	  de	  olika	  

bilderboksstunderna,	  i	  genomsnitt	  nära	  fem	  barn.	  En	  del	  barn	  har	  deltagit	  flera	  gånger	  i	  

läsning	  av	  en	  och	  samma	  bok.	  De	  barn	  som	  valts	  ut	  att	  delta,	  eller	  själva	  valt	  att	  ansluta	  

sig,	  har	  vad	  det	  gäller	  fördelningen	  av	  flickor	  och	  pojkar	  motsvarat	  andelen	  flickor	  och	  

pojkar	  på	  avdelningarna.	  

De	  fyra	  pedagogerna	  har	  själva	  bestämt	  hur	  många	  gånger	  de	  vill	  läsa	  en	  bok,	  på	  vilket	  

sätt	  de	  vill	  arrangera	  bilderboksstunden	  och	  på	  vilket	  sätt	  barnen	  som	  skulle	  delta	  

valdes	  ut.	  Under	  läsningarna	  av	  bilderboken	  om	  flodhästarna	  har	  pedagogerna	  på	  

Piraten	  till	  en	  början	  läst	  i	  bokvrån,	  där	  barnen	  har	  kunnat	  ansluta	  till	  och	  gå	  från	  

bilderboksstunden.	  Detta	  ändrades,	  så	  att	  bilderboksstunden	  under	  läsningen	  av	  boken	  

om	  Kenta	  istället	  skedde	  i	  matsalen	  utanför	  avdelningen.	  Där	  är	  det	  en	  mer	  ostörd	  

ljudmiljö,	  vilket	  innebar	  att	  de	  barn	  som	  valdes	  ut	  att	  gå	  dit	  var	  med	  under	  hela	  stunden	  

och	  inget	  ytterligare	  barn	  anslöt	  under	  tiden.	  
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Vidare	  finns	  bland	  det	  insamlade	  materialet	  84	  fotografier	  av	  avdelningarnas	  

bilderböcker	  och	  dokumentationen	  som	  satt	  på	  väggarna	  under	  tidpunkten	  för	  studien.	  

Det	  finns	  också	  observationer	  från	  besök	  på	  avdelningarna	  i	  fem	  anteckningsblock.	  

Dessa	  anteckningar	  är	  dels	  direktnoteringar	  under	  vistelsen	  på	  avdelningarna,	  dels	  

anteckningar	  direkt	  efter	  varje	  besök	  och	  slutligen	  mer	  strukturerade	  beskrivningar	  av	  

intryck,	  resonemang	  och	  minnen	  antecknade	  i	  efterhand.	  Dessutom	  genomfördes	  efter	  

alla	  inspelningar	  två	  intervjuer	  med	  pedagogerna	  om	  inställningen	  till,	  sättet	  för,	  och	  

omfattningen	  av	  bilderboksläsning	  och	  boksamtal	  i	  deras	  normala	  vardag	  när	  de	  inte	  

blir	  filmade	  för	  en	  undersökning.	  Pedagogerna	  tillfrågades	  också	  om	  sin	  utbildning	  och	  

en	  utvärdering	  av	  samarbetet	  under	  studien,	  vilket	  de	  varit	  nöjda	  med.	  

Inspelning	  av	  bilderboksstunderna	  
Alla	  bilderboksstunderna	  filmades	  med	  två	  filmkameror.	  Kamera	  1	  höll	  forskaren	  i	  

handen	  ofta	  sittande	  bredvid	  gruppen	  av	  barn	  och	  pedagog.	  Kamera	  2	  var	  fastsatt	  på	  ett	  

stativ,	  ofta	  på	  något	  längre	  avstånd	  samt	  högre	  upp	  i	  rummet.	  Den	  fångade	  in	  hela	  

gruppen	  med	  barn	  och	  pedagog.	  Kamerorna	  sattes	  i	  skilda	  vinklar	  gentemot	  varandra	  

för	  att	  alla	  barn	  och	  även	  pedagogen	  skulle	  synas	  i	  bild	  när	  de	  talade	  eller	  rörde	  sig.	  Det	  

är	  en	  fördel	  att	  kunna	  se	  vem	  som	  pratar.	  Det	  krävdes	  vid	  vissa	  tillfällen	  många	  

uppspelningar	  efteråt	  för	  att	  förstå	  vilket	  barn	  som	  yttrat	  sig.	  En	  annan,	  oavsiktlig,	  fördel	  

med	  två	  kameror	  är	  att	  barnens	  och	  pedagogernas	  otaliga	  pekningar	  kan	  ses	  i	  minst	  en	  

kamera,	  framförallt	  i	  den	  fasta	  som	  var	  riktad	  något	  ovanifrån.	  Att	  veta	  var	  på	  sidan	  i	  

boken	  ett	  barn	  pekar	  när	  ett	  yttrande	  fälls	  kan	  avgöra	  vilken	  förståelse	  som	  är	  troligast.	  

Barnen	  kan	  många	  gånger	  yttra	  sig	  om	  något	  annat	  än	  det	  som	  pedagogen	  talar	  om.	  

Mycket	  kan	  sägas	  om	  att	  använda	  två	  kameror	  och	  svårigheten	  med	  att	  höra	  repliker	  

och	  möjligheterna	  att	  se	  mimik	  hos	  alla	  deltagare	  (Heikkilä	  och	  Sahlström	  2003:31).	  

Dessa	  två	  viktiga	  faktorer	  förbättras	  på	  detta	  sätt	  med	  hjälp	  av	  två	  kameror.	  

Kameravinkeln	  hos	  en	  enda	  kamera	  avgör	  vad	  som	  blir	  material	  och	  vad	  som	  inte	  

kommer	  med	  i	  bild	  och	  kamerans	  position	  avgör	  från	  vilket	  håll	  en	  situation	  kan	  ses	  

(Sparrman	  2002:56).	  Två	  kameror	  som	  har	  olika	  position	  och	  därmed	  även	  olika	  vinklar	  

visar	  alltid	  mer.	  

Pedagogerna	  vid	  de	  två	  avdelningarna	  tillfrågades	  om	  de	  kunde	  tänka	  sig	  att	  i	  samband	  

med	  läsningen	  av	  bilderböckerna	  också	  ha	  ett	  samtal	  med	  barnen.	  Alla	  fyra	  pedagoger	  

tyckte	  det	  skulle	  gå	  bra.	  En	  av	  pedagogerna	  glömde	  att	  ha	  ett	  sådant	  samtal	  vid	  första	  
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läsningen.	  Sedan	  förekom	  samtal	  vid	  alla	  bilderboksstunderna.	  Dessa	  samtal	  blev	  ofta	  

inte	  längre	  än	  ett	  par	  minuter.	  De	  sju	  bilderboksstunderna	  med	  Småflodhästarnas	  

äventyr	  hade	  samtal	  efter	  läsningen	  som	  bara	  tog	  omkring	  en	  minut	  och	  de	  sex	  

bilderboksstunderna	  med	  Kenta	  och	  barbisarna	  hade	  samtal	  som	  varade	  drygt	  två	  

minuter.	  Sammanlagt	  tog	  de	  tretton	  samtalen	  efter	  läsningen	  24	  minuter	  och	  18	  

sekunder	  det	  vill	  säga	  i	  snitt	  1,52	  minuter.	  	  

Samtalen	  som	  utspann	  sig	  under	  tiden	  som	  läsningen	  pågick	  var	  ungefär	  lika	  långa	  som	  

samtalen	  efter	  läsning.	  Sammantaget	  tog	  samtalen	  under	  och	  efter	  läsningen	  ungefär	  

hälften	  så	  lång	  tid	  som	  själva	  läsningen.	  Bedömningen	  är	  också	  att	  dessa	  samtal	  under	  

läsningen	  många	  gånger,	  men	  inte	  alltid,	  var	  mer	  engagerade	  än	  samtalen	  efter	  

läsningen.	  Vid	  ett	  par	  tillfällen	  bad	  barnen	  om	  att	  få	  gå	  iväg	  och	  det	  hände	  bara	  när	  

samtalet	  efter	  läsningen	  höll	  på	  att	  ebba	  ut.	  

Analysarbetet.	  	  
Analysarbetet	  inleddes	  med	  att	  se	  igenom	  alla	  filmer	  av	  läsningen	  av	  de	  två	  böcker	  som	  

står	  i	  fokus	  för	  den	  här	  studien.	  Sedan	  vidtog	  en	  grovtranskribering	  av	  samtalen.	  

Transkriptionen	  av	  varje	  bilderboksstund	  dokumenterades	  i	  en	  tabell	  med	  rubrikerna	  

namn	  på	  förskoleavdelning,	  deltagare	  och	  bok.	  Därefter	  användes	  åtta	  kolumner	  för	  

följande	  uppgifter:	  

1. Numrering	  av	  samtalsturerna	  

2. Tidsangivelse	  för	  filmen	  av	  respektive	  tur	  

3. Initialer	  för	  den	  som	  yttrar	  sig	  

4. De	  verbala	  yttrandena	  

5. Vissa	  icke-‐verbala	  uttryck	  

6. Teman	  i	  bilderböckerna	  som	  yttrandet	  i	  fråga	  behandlar	  som	  relevant	  

7. Relationer	  mellan	  olika	  slags	  noteringar	  	  

8. Iakttagelser	  som	  kunde	  vara	  av	  intresse	  att	  utveckla	  vidare.	  

Nästa	  steg	  i	  analysen	  innebar	  att	  teman	  i	  böckerna	  som	  framträdde	  i	  samtalen	  

sammanställdes.	  Här	  framträdde	  de	  skillnader	  och	  likheter	  som	  var	  karaktäristiska	  för	  

de	  båda	  bilderböckerna.	  De	  delarna	  av	  samtalen	  analyserades	  därefter	  med	  avseende	  på	  

hur	  deltagarnas	  rörde	  sig	  i	  relation	  till	  texten	  inom	  dessa	  teman.	  Analysen	  baserades	  på	  

Langers	  (1995:31‒35)	  teorier	  om	  hur	  föreställningsvärldar	  kan	  skapas	  med	  bas	  i	  en	  text	  

och	  med	  stöd	  i	  begreppet	  textrörlighet	  (Liberg	  m.fl.	  2010c:46,	  67;	  se	  även	  
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forskningsöversikten).	  Allt	  analysarbete	  baserades	  på	  inspelningarna	  och	  

grovtranskriptionen	  användes	  endast	  som	  stöd	  i	  sökandet	  efter	  relevanta	  sekvenser.	  

Exempel	  som	  sedan	  valdes	  ut	  för	  att	  tas	  med	  i	  avhandlingen	  fintranskriberades.	  

Transkriptionerna	  
I	  den	  här	  studien	  betraktas	  således	  själva	  inspelningarna	  som	  studiens	  data.	  Ochs	  

(1979)	  menar	  att	  transkriptionen	  inte	  innehåller	  sanningen	  om	  verkligheten.	  Man	  kan	  

tänka	  att	  inspelade	  filmer	  visar	  den	  verkliga	  världen	  till	  skillnad	  från	  forskare	  som	  utgår	  

från	  bedömningar	  som	  visar	  verkligheten	  som	  den	  tänks	  vara.	  Men	  Ochs	  menar	  att	  

användandet	  av	  inspelningar	  bara	  innebär	  att	  fördröja	  de	  svårigheter	  som	  hänger	  ihop	  

med	  vad	  man	  observerar	  eller	  samlar	  in	  till	  dess	  att	  forskaren	  sätter	  sig	  ner	  och	  väljer	  ut	  

vad	  som	  ska	  transkriberas.	  Då	  reflekteras	  forskarens	  mål	  och	  definitioner	  (Ochs	  1979:	  

43,	  44).	  

En	  transkription	  kan	  se	  ut	  på	  många	  sätt	  och	  visa	  ett	  flertal	  olika	  modaliteter	  såsom	  

vokala,	  kroppsliga	  eller	  materiellt	  kontextuella	  (Melander	  2010).	  Ett	  samtal	  kan	  vara	  

transkriberat	  med	  enbart	  de	  ord	  som	  talas	  och	  orden	  kan	  skrivas	  med	  standardortografi	  

eller	  fonetiskt.	  Om	  man	  ska	  transkribera	  barns	  språk,	  som	  i	  mina	  transkriptioner,	  och	  

ser	  barnens	  språk	  som	  enbart	  en	  lek	  med	  ord	  eller	  talutvecklingen	  som	  sådan	  så	  kanske	  

man	  kan	  se	  mer	  med	  hjälp	  av	  fonetisk	  skrift.	  Men	  vill	  man	  se	  barnens	  språk	  som	  

meningsbärande	  sociala	  handlingar	  är	  standardortografi	  att	  föredra.	  Standardortografi,	  

det	  vill	  säga	  våra	  vanliga	  bokstäver	  och	  sättet	  vi	  stavar	  på,	  bygger	  på	  antagandet	  att	  

yttranden	  är	  information	  och	  att	  språk	  uttrycker	  idéer	  (Ochs	  1979:45).	  Ett	  område	  som	  

döljs	  av	  standardortografi	  är	  ljudhärmande	  lekar.	  Forsblom-‐Nyberg	  (2009)	  menar	  att	  

transkription	  har	  skapats	  för	  att	  visa	  ett	  samtal	  på	  dess	  egna	  villkor,	  men	  att	  just	  

fonologiska	  egenskaper	  som	  uttal,	  prosodi,	  tvekljud,	  avbrott,	  skratt,	  gester	  och	  blickar	  

blir	  utjämnade	  och	  standardiserade	  av	  skriftspråksnormen.	  Forsblom-‐Nyberg	  kallar	  det	  

inspelade	  för	  det	  egentliga	  materialet	  och	  menar	  att	  ju	  skickligare	  man	  blir	  på	  att	  närma	  

sig	  denna	  källa	  desto	  mindre	  användbar,	  eller	  svårhanterlig,	  blir	  transkriptionen	  

(Forsblom-‐Nyberg	  2009:54‒56)	  .	  

Det	  gäller	  alltså	  att	  välja	  vad	  man	  vill	  titta	  på	  och	  vara	  medveten	  om	  undersökningens	  

syfte.	  I	  denna	  studie	  är	  transkriptionerna	  utförda	  med	  standardortografi,	  utom	  i	  vissa	  

fall	  där	  personerna	  använder	  en	  form	  av	  talspråk	  som	  tydligare	  visas	  med	  ljudenlig	  

stavning,	  till	  exempel	  o	  istället	  för	  och.	  Sammandragningar	  av	  typen	  e’rom	  istället	  för	  är	  
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dom	  används	  när	  det	  uttalet	  är	  extra	  tydligt,	  men	  begripligheten	  i	  skrift	  har	  i	  regel	  

prioriterats.	  När	  pedagogerna	  läst	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  helt	  stämt	  med	  bilderbokens	  text	  

har	  pedagogens	  läsning	  fått	  stå	  ordagrant	  i	  transkriptionerna.	  

Vid	  transkriberingen	  har	  Jeffersons	  (2004)	  transkriptionsmetod	  använts	  som	  bas	  men	  

vissa	  modifieringar	  har	  gjorts.	  Här	  följer	  en	  teckenförklaring	  till	  hur	  transkriptionerna	  

ska	  tolkas:	  

15	  Vincent:	  He,	  he,	  he.	   15	  –	  yttrande	  nummer	  15	  i	  ordningen	  i	  transkriptionen	  

(BV	  1)	  	   	   Bladvändning,	  uppslag	  1	  i	  boken	  

Vincent:	  Tigrar	   Fet	  stil	  –	  tematiskt	  avsnitt	  som	  kommenteras	  i	  texten	  

PAULINA:	  Vilket	  plask!	   Kursiv	  stil	  –	  bokens	  text	  läst	  av	  pedagog	  

så	  får	  dom	  	   	   Understruket	  ‒	  betonat	  tal	  

(.)	   	   Kort	  paus	  i	  tal	  

(8)	   	   Åtta	  sekunders	  paus	  i	  tal	  

EIII!	   	   VERSALER	  ‒	  speciellt	  starkt	  tal	  

°Krokodil°	   	   Viskande	  eller	  svagt	  tal	  	  

°°Ptj,	  ptj°°”,	  	   	   Mycket	  tyst	  viskande	  eller	  svagt	  tal	  

(Ohörbart)	   	   Oidentifierbart	  tal	  

(Pekar	  på	  trampolinen)	   Beskrivningar	  av	  gester,	  fysiska	  handlingar,	  rörelser	  etc.	  

[	   	   Samtidigt	  tal	  

↑	  	   	   Förhöjt	  tonläge	  

	  

Forskningsetiska	  ställningstaganden	  
I	  vetenskapligt	  arbete,	  liksom	  i	  pedagogiskt	  arbete,	  är	  det	  viktigt	  att	  förhålla	  sig	  

respektfullt	  gentemot	  deltagare	  i	  det	  studerade	  sammanhanget.	  I	  forskarens	  roll	  är	  det	  

även	  en	  förutsättning	  att	  de	  etiska	  riktlinjerna	  uppmärksammas	  vad	  gäller	  alla	  personer	  

som	  deltar	  i	  en	  undersökning.	  	  

Vetenskapsrådet	  (2011)	  har	  formulerat	  åtta	  sammanfattande	  regler	  som	  sedan	  

specificeras	  ytterligare.	  Dessa	  måste	  uppfyllas	  för	  att	  främja	  god	  forskningsetik.	  De	  som	  

är	  aktuella	  för	  den	  här	  studien	  är	  att	  tala	  sanning	  om	  forskningen,	  att	  granska	  och	  

redovisa	  utgångspunkterna	  för	  studierna,	  att	  öppet	  redovisa	  metoder	  och	  resultat,	  inte	  

stjäla	  forskningsresultat	  från	  andra,	  hålla	  god	  ordning	  i	  forskningen,	  sträva	  efter	  att	  

bedriva	  forskning	  utan	  att	  skada	  människor	  samt	  att	  vara	  rättvis	  i	  bedömning	  av	  andras	  

forskning	  (Vetenskapsrådet	  2011:12).	  De	  regler	  som	  framförallt	  är	  viktiga	  att	  iaktta	  i	  
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samband	  med	  denna	  studie	  och	  gentemot	  deltagarna	  i	  studien	  avser	  informationskravet,	  

samtyckekravet,	  konfidentialitetskravet	  och	  nyttjandekravet.	  

Informationskravet	  innebär	  att	  forskaren	  ska	  informera	  deltagarna	  om	  syftet	  med	  

undersökningen,	  att	  det	  är	  frivilligt	  att	  delta	  och	  att	  de	  kan	  avbryta	  sitt	  deltagande.	  

Samtyckekravet	  betyder	  att	  forskaren	  ska	  inhämta	  undersökningsdeltagarnas	  samtycke.	  

I	  undersökningar	  med	  aktiv	  insats	  av	  deltagarna	  ska	  samtycke	  alltid	  inhämtas.	  I	  vissa	  

fall	  bör	  samtycke	  dessutom	  inhämtas	  från	  förälder/vårdnadshavare,	  till	  exempel	  om	  

deltagare	  är	  under	  15	  år.	  Konfidentialitetskravet	  är	  till	  för	  att	  enskilda	  deltagare	  inte	  ska	  

kunna	  identifieras.	  Av	  detta	  skäl	  har	  förskolorna	  och	  alla	  personer	  i	  studien	  fått	  andra	  

namn	  än	  sina	  egna.	  Nyttjandekravet	  innebär	  att	  uppgifterna	  som	  samlas	  in	  endast	  får	  

användas	  för	  forskningsändamål	  .	  

Samtliga	  deltagare	  i	  denna	  undersökning	  har	  fått	  information	  (bilaga	  2)	  i	  form	  av	  brev	  

till	  pedagoger	  på	  förskola,	  föräldrar/vårdnadshavare	  och	  i	  samtal	  med	  barn.	  I	  samband	  

med	  informationen	  har	  skriftligt	  samtycke	  inhämtats.	  På	  Spenaten	  ville	  en	  förälder	  inte	  

att	  barnet	  skulle	  delta	  i	  undersökningen,	  men	  eftersom	  barnet	  enligt	  föräldern	  ville	  bli	  

filmad	  ändrade	  sig	  föräldern	  och	  godkände	  barnets	  medverkan,	  vilket	  innebar	  att	  

samtliga	  inblandade	  gav	  sitt	  samtycke.	  En	  pedagog	  på	  Piraten	  ville	  inte	  bli	  filmad	  under	  

läsning,	  men	  godkände	  att	  vara	  med	  i	  studien	  som	  en	  på	  avdelningen	  som	  observerades	  

i	  den	  vardagliga	  verksamheten,	  där	  pedagogen	  till	  exempel	  läste	  bilderböcker	  utan	  att	  

bli	  filmad.	  

Att	  fråga	  barn	  om	  samtycke	  till	  att	  bli	  filmade	  innebar	  endast	  en	  enda	  fråga	  till	  barnen,	  i	  

vissa	  fall	  i	  grupp	  och	  ibland	  enskilt,	  om	  det	  gick	  bra	  att	  filma	  dem.	  Alla	  svar	  var	  jakande.	  

Barn	  svarar	  ofta	  spontant	  och	  som	  forskare	  bör	  man	  vara	  medveten	  om	  att	  det	  som	  ett	  

barn	  accepterar	  den	  ena	  stunden	  inte	  alltid	  går	  bra	  i	  en	  annan	  situation,	  men	  att	  fråga	  

flera	  gånger	  har	  inte	  setts	  som	  meningsfullt	  eller	  önskvärt.	  	  

Etiska	  ställningstaganden	  vid	  filmningen	  av	  barn	  
Forskaren	  utgör	  alltid	  en	  påverkan	  med	  sin	  närvaro,	  med	  eller	  utan	  kamera,	  och	  det	  

måste	  den	  som	  utför	  en	  undersökning	  ta	  hänsyn	  till,	  bland	  annat	  med	  hänsyn	  till	  

framtida	  forskningsmöjligheter	  (Corsaro	  1982:146).	  Att	  filma	  barn	  kan	  innebära	  ett	  

intrång	  i	  barnens	  kroppsliga	  privata	  sfär	  (Aarsand	  och	  Forsberg	  2010:249,	  251).	  

En	  målsättning	  inför	  besöken	  att	  inte	  filma	  om	  något	  barn	  visade	  obehag	  blev	  inte	  

aktuellt	  någon	  gång.	  På	  en	  av	  filmerna	  är	  det	  ett	  barn	  som	  flera	  gånger	  tittar	  in	  i	  
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kameran,	  men	  det	  är	  svårt	  att	  se	  något	  obehag,	  bara	  nyfikenhet.	  I	  samma	  film	  visar	  tre	  

pojkar	  med	  fniss	  och	  pekningar	  att	  de	  uppmärksammar	  forskaren	  eller	  kameran.	  

Efterhand	  visar	  inte	  barnen	  kameran	  eller	  forskaren	  någon	  större	  uppmärksamhet.	  	  

Att	  forskaren	  alltid	  påverkar	  på	  något	  sätt	  är	  ibland	  uppenbart.	  Vid	  ett	  tillfälle	  mot	  slutet	  

av	  dagen	  när	  filmningen	  av	  bilderboksläsningarna	  startat,	  går	  forskaren	  förbi	  en	  

pedagog	  och	  en	  grupp	  barn	  på	  Piraten	  som	  sitter	  och	  läser	  en	  av	  Piratens	  egna	  böcker.	  

Framför	  gruppen	  som	  sitter	  i	  soffan	  står	  en	  pojke	  med	  ena	  handen	  som	  en	  rund	  ring	  

framför	  ögat	  och	  den	  andra	  vevande	  bredvid	  örat.	  Han	  leker	  att	  han	  filmar	  

bilderboksläsningen!	  Forskaren	  hade	  inte	  varit	  osynlig.	  	  

Att	  bli	  uppmärksammad	  och	  bekräftad	  i	  en	  situation	  betyder	  att	  denna	  situation	  blir	  

tydliggjord	  i	  något	  avseende.	  Pedagogerna	  berättar	  i	  intervjuer	  att	  de	  inte	  upplevde	  

bilderboksstunderna	  som	  filmades	  som	  särskilt	  speciella	  i	  jämförelse	  med	  den	  läsning	  

av	  bilderböcker	  som	  vanligtvis	  sker	  utom	  på	  ett	  sätt:	  att	  böckerna	  inte	  valts	  av	  dem	  

själva.	  Detta	  upplevdes	  inte	  som	  negativt,	  det	  var	  intressant	  att	  se	  vilken	  bok	  som	  skulle	  

komma	  på	  tur	  nästa	  gång.	  En	  pedagog	  uttrycker	  det	  som	  att	  det	  var	  som	  på	  julafton.	  

Flera	  av	  bilderböckerna	  var	  okända	  för	  pedagogerna.	  

I	  kontakten	  mellan	  barn	  och	  en	  forskare	  finns	  ett	  dilemma.	  Man	  kan	  förstå	  de	  

forskningsetiska	  råden	  som	  att	  barns	  privatliv	  ska	  skyddas	  och	  att	  forskaren	  är	  

representant	  för	  det	  offentliga	  (Aarsand	  och	  Forsberg	  2009:154).	  Om	  forskaren	  har	  

blivit	  bekant	  för	  barnen	  och	  relationen	  är	  god,	  är	  det	  mycket	  svårt,	  kan	  hävdas,	  att	  

barnen	  förstår	  det	  offentliga	  i	  situationen	  och	  känner	  behovet	  att	  skydda	  sitt	  privatliv.	  

Man	  kan	  självklart	  säga	  att	  forskaren	  måste	  ta	  ett	  sådant	  ansvar.	  

Forskarens	  påverkan	  
Den	  som	  intar	  positionen	  som	  forskare	  måste	  också	  rikta	  strålkastarljuset	  mot	  sig	  själv	  

(Bourdieu	  i	  Fast	  2007:58).	  Speciellt	  för	  denna	  studie	  är	  att	  forskaren	  är	  förskollärare	  

sedan	  25	  år.	  Detta	  var	  något	  som	  uppmärksammades	  i	  relationen	  mellan	  pedagogerna	  

och	  forskaren.	  Flera	  av	  pedagogerna	  uttryckte	  uppskattning	  för	  att	  någon	  från	  fältet	  

arbetar	  med	  att	  forska	  i	  förskolan.	  Det	  finns	  en	  risk	  att	  bli	  alltför	  införstådd	  med	  den	  

verksamhet	  som	  studeras.	  Forskaren	  kan	  gå	  in	  i	  de	  sätt	  att	  tänka	  som	  deltagarna	  har,	  så	  

att	  det	  inte	  blir	  möjligt	  att	  se	  strukturer	  som	  en	  mer	  utomstående	  skulle	  uppfatta.	  Ett	  

sätt	  var	  att	  inte	  samla	  material	  i	  den	  egna	  kommunen.	  Det	  är	  av	  vikt	  att	  försöka	  ha	  ett	  

neutralt	  betraktelsesätt,	  vilket	  är	  lätt	  att	  säga	  och	  svårt	  att	  göra.	  Det	  är	  kanske	  inte	  heller	  
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alltid	  önskvärt.	  En	  grundläggande	  inställning	  att	  inte	  värdera	  verksamheten	  som	  

studeras	  kan	  tyckas	  naturlig,	  men	  en	  positiv	  grundinställning	  till	  förskolan	  anas	  säkert	  i	  

en	  kollega	  utan	  att	  den	  utsägs,	  och	  motsatsen,	  en	  avog	  inställning,	  skulle	  med	  säkerhet	  

hämma	  deltagarnas	  vilja	  att	  lämna	  information.	  

Pedagogernas	  diskuterande	  om	  bokläsning	  var	  svår	  att	  lämna	  okommenterad.	  En	  

pedagog	  uppgav	  att	  hon	  aldrig	  läser	  böckerna	  i	  förväg	  innan	  hon	  läser	  för	  barnen.	  En	  

annan	  sa	  tvärtom	  att	  hon	  anser	  att	  en	  genomläsning	  av	  boken	  i	  förväg	  är	  något	  man	  bör	  

göra	  och	  att	  det	  är	  självklart.	  Ställda	  framför	  kameran	  och	  forskaren	  ser	  de	  sig	  själva	  och	  

vill	  förklara	  sin	  syn	  på	  att	  läsa	  bilderböcker.	  För	  att	  inte	  ge	  sina	  egna	  uppfattningar	  för	  

stort	  utrymme	  har	  forskaren	  i	  den	  här	  studien	  varit	  mer	  intresserad	  av	  deltagarnas	  

perspektiv	  än	  att	  delge	  pedagogerna	  sin	  förutfattade	  syn	  innan	  studien	  färdigställts.	  

Objektivitet	  –	  forskarens	  subjektivitet	  –	  pålitlighet	  
I	  kvalitativ	  forskning	  kan	  forskaren	  sägas	  vara	  ett	  forskningsinstrument	  och	  bör	  därför	  

beskrivas.	  För	  att	  kunna	  lägga	  forskarens	  subjektivitet	  åt	  sidan	  måste	  den	  först	  

uppmärksammas	  (Postholm	  2005:127).	  I	  inledningskapitlet	  beskrivs	  vägen	  in	  i	  denna	  

studie	  och	  de	  utgångspunkter	  som	  ledde	  fram	  till	  valet	  av	  frågeställning.	  	  

Forskeren	  skal	  ha	  sett	  for	  seg	  noen	  problemstillinger	  før	  han	  eller	  hun	  trer	  inn	  på	  

forskningsfeltet,	  men	  forskeren	  skal	  møte	  med	  et	  åpent	  sinn,	  ikke	  med	  et	  tomt	  hode.	  

(Postholm	  2005:128)	  

På	  grund	  av	  forskarens	  subjektivitet	  är	  objektivitetskravet	  inte	  en	  framkomlig	  väg	  i	  

kvalitativa	  studier.	  Det	  vi	  kallar	  verkligheten	  är	  konstruerat	  av	  personer	  i	  social	  

interaktion	  och	  ser	  därför	  olika	  ut	  för	  olika	  människor,	  men	  kulturen,	  historien	  och	  det	  

sociala	  sammanhanget	  hjälper	  också	  till	  att	  minska	  möjliga	  tolkningar	  så	  att	  en	  total	  

relativism	  kan	  undvikas	  (Postholm	  2005:128).	  Reliabiliteten,	  eller	  resultatets	  pålitlighet	  

kan	  inte	  innebära	  att	  en	  annan	  forskare	  skulle	  ha	  tagit	  fram	  samma	  exempel	  och	  samma	  

mönster	  i	  det	  empiriska	  materialet,	  snarare	  är	  varje	  människas	  föreställning	  av	  ett	  

komplext	  sammanhang	  unikt.	  Om	  forskaren	  är	  ett	  forskningsinstrument	  så	  ligger	  detta	  

verktyg	  i	  den	  verktygslåda	  som	  kulturen	  är.	  Med	  kulturen	  formar	  vi	  vår	  värld	  och	  synen	  

på	  oss	  själva	  (Bruner	  2002:10).	  Förståelse	  kan	  istället	  vara	  ett	  lämpligt	  begrepp	  i	  

kvalitativ	  forskning	  istället	  för	  objektivitet.	  I	  och	  med	  att	  en	  forskares	  förståelse	  av	  

frågeställningen	  fördjupas,	  förändras	  också	  hennes	  eller	  hans	  mening	  om	  vad	  som	  hör	  

till	  frågan,	  men	  det	  avgörande	  för	  vilka	  data	  som	  samlas	  in	  och	  vilka	  data	  som	  används	  
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ska	  vara	  att	  de	  data	  som	  belyser	  den	  huvudsakliga	  frågeställningen	  ska	  vara	  i	  fokus.	  Ett	  

sätt	  att	  säkerställa	  detta	  är	  att	  forskningsprocessen	  har	  blivit	  tillräckligt	  tydligt	  

beskriven	  (Postholm	  2005:131).	  

Validiteten,	  eller	  trovärdigheten	  är	  avhängig	  om	  läsaren	  kan	  följa	  med	  genom	  

forskningsprocessen.	  En	  förutsättning	  för	  detta	  är	  att	  forskaren	  själv	  har	  följt	  med.	  En	  

viktig	  fråga	  blir	  då	  forskarens	  reflektiva	  medvetenhet	  om	  hur	  valet	  av	  analysmetoder	  

har	  gått	  till.	  Då	  kan	  forskningsprocessen	  beskrivas	  med	  trovärdighet.	  
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4	   Småflodhästarnas	  äventyr	  –	  en	  bilderboks	  upptag	  i	  
förskolekontext	  

	  

Presentation	  av	  boken	  
Småflodhästarnas	  äventyr	  av	  Lena	  Landström	  (2000)	  är	  andra	  delen	  i	  en	  svit	  av	  tre	  

bilderböcker	  om	  den	  lilla	  flodhästbyn.	  De	  övriga	  heter	  En	  flodhästsaga	  (1993)	  och	  De	  

nya	  flodhästarna	  (2005).	  Lena	  Landström	  är	  en	  väletablerad	  barnboksillustratör	  och	  

författare	  som	  tillsammans	  med	  sin	  make	  Olof	  Landström	  givit	  ut	  en	  lång	  rad	  

bilderböcker	  och	  som	  av	  Dagens	  Nyheters	  recensenter	  har	  bedömts	  tillhöra	  världens	  

hundra	  omistliga	  barnboksförfattare	  (Olsson	  2008).	  	  

Handlingen	  är	  i	  korthet	  historien	  om	  hur	  tre	  identiska	  småflodhästar,	  som	  tröttnat	  på	  

sin	  trampolin	  i	  den	  förmänskligade	  flodhästbyn	  vid	  den	  fina	  gyttjiga	  flodstranden,	  

envetet	  frågar	  de	  vuxna	  om	  de	  får	  gå	  till	  Höga	  Klippan.	  Texten	  säger	  att	  småflodhästarna	  

en	  dag	  plötsligt	  får	  gå,	  men	  bilderna	  visar	  kontrapunktiskt	  en	  skäggig	  och	  trött	  vuxen	  

flodhäst	  som	  först	  tittar	  och	  sedan	  blundar.	  Småflodhästarna	  kanske	  tolkar	  tystnaden	  

som	  medgivande.	  Vägen	  till	  Höga	  Klippan	  går	  genom	  djungeln	  där	  de	  har	  glömt	  bort	  vad	  

det	  är	  som	  är	  farligt.	  Den	  täta	  djungelgrönskan	  i	  bilden	  med	  slingrande	  lianer	  och	  

nyfiket	  och	  försiktigt	  spanande	  småflodhästar	  kan	  ge	  upphov	  till	  associationer	  om	  

farligheter	  av	  skilda	  slag.	  Ikonotextens	  kontrapunktiska	  motsägelse	  mellan	  textens	  

frågor	  om	  ormar	  och	  bildens	  slingrande	  lianer	  är	  en	  katalysator	  för	  spänningen	  i	  

händelseförloppet.	  Väl	  framme	  tycker	  småflodhästarna	  att	  det	  är	  för	  högt	  att	  hoppa	  från	  

Höga	  Klippan,	  men	  de	  hittar	  en	  klippavsats	  och	  efter	  en	  ramsa	  vågar	  de	  hoppa	  från	  

klippan	  ner	  i	  floden.	  Upprymda	  av	  sina	  hopp	  ner	  i	  vattnet	  ser	  inte	  småflodhästarna	  

krokodilen	  som	  närmar	  sig.	  När	  de	  simmat	  nästan	  hem	  räddas	  de	  i	  sista	  stund	  av	  

flodhästmadammen	  som	  jagar	  bort	  krokodilen.	  Här	  bryts	  det	  starka	  handlingssubjektet	  

som	  legat	  hos	  småflodhästarna	  och	  flyttas	  till	  de	  stora	  djuren,	  flodhästmadammen	  och	  

krokodilen.	  Småflodhästarna	  går	  med	  flodhästmadammen	  hem	  där	  hon	  berättar	  för	  

småflodhästarna	  hur	  farliga	  krokodiler	  är,	  bjuder	  dem	  på	  något	  att	  äta	  och	  dricka	  och	  

läser	  en	  rolig	  bok	  för	  dem	  om	  krokodiler	  innan	  de	  får	  gå	  hem	  sent	  på	  kvällen.	  Nästa	  dag	  

bygger	  flodhästmadammen	  en	  påbyggnad	  på	  trampolinen	  med	  lian	  och	  rutschkana.	  Allt	  

återgår	  till	  det	  vanliga	  vid	  flodstranden.	  Småflodhästarna	  hoppar	  från	  den	  förbättrade	  
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trampolinen	  men	  pratar	  om	  hur	  skoj	  det	  var	  med	  Höga	  Klippan.	  ”Så	  väldigt	  högt	  var	  det	  

väl	  inte…?”	  Den	  äventyrliga	  utflykten	  från	  hemmet	  och	  återvändandet	  slutar	  med	  en	  

kontrast	  mellan	  flodhästmadammens	  fundering	  om	  det	  blev	  en	  alltför	  hög	  trampolin	  och	  

småflodhästarnas	  längtan	  till	  nya	  utflykter.	  

Denna	  presentation	  av	  handlingen	  kan	  framstå	  som	  neutral	  men	  innehåller	  ändå	  val	  av	  

olika	  slag	  som	  speglar	  hur	  boken	  tolkas	  just	  här	  och	  nu.	  Exempelvis	  är	  det	  ett	  antagande	  

som	  inte	  är	  självklart	  att	  den	  stora	  flodhästen	  som	  blundar	  på	  uppslag	  3	  inte	  alls	  svarar	  

barnen.	  Det	  bygger	  på	  att	  textens	  ”…	  när	  de	  har	  frågat	  väldigt	  många	  gånger,	  får	  de	  

plötsligt”,	  inte	  ska	  tolkas	  bokstavligt,	  utan	  att	  flodhästen	  dåsar	  eller	  sover	  och	  att	  

småflodhästarna	  tar	  tystnaden	  som	  ett	  jakande	  svar.	  

Att	  djur	  blir	  förmänskligade	  eller	  att	  människor	  kläs	  i	  djurs	  skepnad	  har	  en	  lång	  

tradition	  i	  barnlitteraturen,	  från	  antikens	  fabeldiktning,	  via	  djursagor	  till	  våra	  tiders	  

djurberättelser	  (Furuland	  m.fl.	  1979:36	  ff;	  Bergstrand	  1993:13‒28;	  Kåreland	  1994:75).	  

I	  Småflodhästarnas	  äventyr	  har	  förmänskligandet	  av	  flodhästarna	  gått	  relativt	  långt.	  De	  

kan	  tala	  och	  bete	  sig	  som	  människor.	  De	  bor	  i	  hyddor,	  flodhästmadammen	  lagar	  

sjögräspudding	  och	  snickrar,	  men	  de	  stora	  flodhästarna	  ligger	  i	  den	  gyttjiga	  

flodstrandens	  vatten	  hela	  dagarna	  som	  riktiga	  flodhästar.	  Krokodilen	  framstår	  dock	  som	  

ett	  realistiskt	  vilddjur.	  	  

Flodhästmadammen	  är	  genom	  sitt	  namn	  kategoriserad	  som	  honkön,	  eller	  kvinna,	  om	  

man	  accepterar	  metaforen	  att	  flodhästarna	  är	  människor	  i	  djurskepnad,	  men	  den	  

skäggiga	  flodhästen	  med	  en	  blå	  fågel	  på	  huvudet	  kan	  identifieras	  som	  en	  hane	  trots	  att	  

det	  aldrig	  nämns	  i	  texten.	  Småflodhästarna	  har	  inte	  kategoriserats	  med	  kön	  eller	  som	  

individer	  och	  flodhästmadammen	  är	  den	  enda	  som	  har	  kläder	  på	  sig,	  ett	  förkläde.	  

Hennes	  roll	  är	  okonventionell.	  Det	  är	  hon	  som	  snickrar	  trampolin	  och	  kämpar	  mot	  den	  

farliga	  krokodilen.	  

Introduktion	  till	  tematiken	  det	  farliga	  
I	  detta	  kapitel	  analyseras	  sju	  bilderboksstunder	  där	  pedagoger	  vid	  två	  förskolor	  läser	  

Småflodhästarnas	  äventyr.	  	  För	  att	  undersöka	  vad	  som	  händer	  i	  en	  bilderboksstund	  

fokuseras	  inte	  bara	  hur	  pedagoger	  och	  barn	  interagerar,	  vad	  de	  lyfter	  fram,	  i	  det	  samtal	  

som	  utspinner	  sig	  i	  samband	  med	  läsningen.	  Analysen	  uppmärksammar	  även	  hur	  den	  

specifika	  boken	  och	  dess	  ikonotext	  (Hallberg	  1982:165),	  det	  vill	  säga	  hur	  bokens	  text,	  

illustrationer	  och	  sammantagna	  koncept,	  ingår	  i	  och	  påverkar	  bilderboksstunden	  och	  
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vilket	  upptag	  detta	  får	  i	  dialogen.	  Vidare	  analyseras	  hur	  föreställningsvärldar	  skapas	  

utifrån	  deltagarnas	  rörelser	  i	  texten.	  Möjligheterna	  att	  undersöka	  den	  större	  kontext	  i	  

vilken	  boken	  blir	  läst	  begränsas	  av	  i	  vilken	  mån	  empirin	  ger	  ett	  underlag	  för	  det.	  Som	  

metodkapitlet	  visar	  är	  undersökningen	  av	  förskoleavdelningarna	  i	  sig	  inte	  så	  

omfattande.	  Litteraturvetaren	  Jon	  Smidt	  talar	  om	  tre	  faktorer	  som	  är	  betydelsefulla	  för	  

läsningen	  i	  skolan:	  texten,	  läsaren	  och	  den	  sociala	  kontexten	  där	  läsningen	  pågår	  (Smidt	  

1989:22).	  

En	  berättelse	  kan	  sägas	  ha	  tre	  olika	  sidor.	  Smidt	  (2004)	  menar	  att	  en	  text	  har	  en	  

innehållssida,	  en	  formsida	  och	  en	  handlingssida.	  Handlingssidan	  innebär	  en	  

positionering	  i	  förhållande	  till	  olika	  sociala	  kontexter	  (Smidt	  2004:244).	  En	  sådan	  

positionering	  kan	  vara	  att	  utläsa	  ett	  tema,	  det	  vill	  säga	  att	  genom	  att	  visa	  vilket	  tema	  vi	  

utgår	  från	  visar	  vi	  på	  vilket	  sätt	  vi	  ser	  på	  en	  text.	  Denna	  studie	  utgår	  från	  temat	  det	  

farliga	  i	  Småflodhästarnas	  äventyr	  därför	  att	  det	  är	  det	  dominerande	  temat	  i	  bokens	  

upptag	  hos	  barn	  och	  pedagoger	  i	  de	  sju	  bilderboksstunderna.	  

Det	  farliga	  i	  Småflodhästarnas	  äventyr	  
Texter	  kan	  aldrig	  tolkas	  slutgiltigt	  och	  bestämt	  enligt	  Smidt	  (2004).	  Texter	  ligger	  inte	  

stilla	  eftersom	  tolkningen	  av	  dem	  görs	  av	  läsare	  som	  alltid	  befinner	  sig	  i	  sociala	  

kulturella	  sammanhang.	  De	  är	  motsägelsefulla	  därför	  att	  de	  har	  skapats	  i	  dialog	  med	  

andra	  texter.	  När	  vi	  bestämmer	  oss	  för	  en	  tolkning,	  en	  position,	  kan	  vi	  ändå	  vara	  öppna	  

för	  nya	  perspektiv.	  Vi	  måste	  trots	  allt	  ta	  ansvar	  för	  en	  egen	  tolkning	  på	  samma	  sätt	  som	  

vi	  ska	  låta	  barn	  få	  ta	  ansvar	  för	  sina	  (Smidt	  2004:32).	  

Händelseförloppet	  i	  Småflodhästarnas	  äventyr	  har	  ett	  grundmotiv:	  resan	  bort	  från	  

hemmet	  till	  ett	  äventyr	  och	  återvändandet	  till	  hemmet.	  Två	  teman	  kan	  också	  urskiljas.	  

De	  bygger	  på	  rörelse	  mellan	  ytterligheter	  och	  en	  form	  av	  motsats,	  en	  dikotomi.	  Det	  ena	  

temat	  är	  det	  farliga.	  Viljan	  till	  rörelse	  i	  livet	  mellan	  det	  vardagliga,	  tråkiga,	  trygga	  och	  det	  

främmande,	  spännande,	  vilda	  och	  farliga.	  Det	  andra	  temat	  är	  relationen	  mellan	  vuxna	  

och	  barn,	  som	  en	  rörelse	  mellan	  att	  beskydda	  och	  släppa	  fri,	  att	  lyda	  och	  trotsa,	  att	  

bejaka	  och	  sätta	  gränser.	  

I	  de	  analyserade	  bilderboksstunderna	  urskiljs	  det	  farliga	  som	  ett	  dominerande	  tema.	  Det	  

identifieras	  som	  ett	  okänt	  farligt	  i	  djungeln,	  ett	  känt	  farligt	  men	  inte	  livsfarligt	  hopp	  från	  

Höga	  Klippan	  och	  en	  överraskande	  livsfara	  i	  form	  av	  krokodilen.	  Småflodhästarna	  går	  

från	  hemmet	  vid	  flodstranden	  till	  ett	  äventyr,	  återvänder	  från	  faror	  men	  känner	  lust	  till	  
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nya	  äventyr.	  Småflodhästarna	  är	  små	  i	  sin	  relation	  till	  de	  vuxna,	  men	  känner	  sig	  stora	  

nog	  att	  gå	  till	  Höga	  Klippan	  till	  skillnad	  från	  den	  minsta	  flodhästen.	  Att	  småflodhästarna	  

vågar	  trotsa	  de	  äldre	  vuxna	  flodhästarna	  förutsätter	  en	  tolkning	  av	  bokens	  text	  som	  

dubbeltydig,	  men	  de	  vuxnas	  förbud	  mot	  att	  gå	  till	  Höga	  Klippan	  handlar	  om	  beskydd	  av	  

mindre.	  Att	  bygga	  en	  lagom	  hög	  trampolin	  blir	  en	  symbolik	  för	  att	  sätta	  gränser,	  men	  

också	  ett	  sätt	  att	  bejaka	  att	  liten	  blir	  stor	  och	  att	  vidga	  ramarna.	  För	  att	  nöjaktigt	  kunna	  

visa	  att	  detta	  tema,	  det	  farliga,	  verkligen	  är	  dominerande	  i	  samtalen	  i	  

bilderboksstunderna,	  presenteras	  en	  hel	  bilderboksstund.	  

En	  hel	  bilderboksstund	  
Alla	  sju	  bilderboksstunderna	  har	  likheter	  och	  alla	  har	  sina	  särdrag.	  Det	  kommer	  att	  

synas	  efterhand	  i	  de	  olika	  exemplen.	  För	  att	  få	  en	  möjlighet	  att	  se	  hur	  en	  

bilderboksstund	  utvecklar	  sig	  och	  se	  exempel	  på	  temat	  när	  det	  uppträder	  återges	  här	  en	  

hel	  bilderboksstund	  där	  pedagogen	  PAULINA	  läser	  för	  fem	  pojkar	  och	  en	  flicka.	  Fet	  stil	  

markerar	  de	  tre	  avsnitt	  i	  denna	  bilderboksstund	  som	  ryms	  inom	  temat	  det	  farliga.	  Dessa	  

kommenteras	  strax	  före	  varje	  avsnitt.	  Övriga	  teckenförklaringar	  finns	  i	  metodkapitlet.	  

	  

Exempel	  1A	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  i	  en	  läshörna	  i	  lekrummet.	  

Deltagare:	  Prince,	  Vincent,	  Nikolaj,	  Gloria,	  Mattias,	  Mats	  samt	  pedagogen	  PAULINA.	  

	  

1	  	  	  Prince:	   Hämta	  en	  bok	  

2	  	  	  PAULINA:	   (Till	  Prince:)	  Fast	  jag	  ska	  läsa	  den	  här	  boken.	  Vill	  du	  inte	  va	  med	  o	  lyssna?	  

3	  	  	  Prince:	   (Prince	  sätter	  sig	  bredvid	  PAULINA	  med	  boken	  och	  bläddrar)	  

4	  	  	  Mattias:	   Flodhästar	  

5	  	  	  Prince:	   OJ	  NEJ!	  

6	  	  	  PAULINA:	   Vill	  ni	  va	  med	  o	  lyssna	  för	  nu	  ska	  jag	  läsa	  här.	  

7	  	  	  Vincent:	   Va	  heter’e	  flodhästarna	  behöver	  vatten.	  

8	  	  	  PAULINA:	   Småflodhästarnas	  äventyr	  (BV	  1)	  heter	  den	  här	  boken.	  Hemma	  hos	  
flodhästarna	  vid	  den	  fina	  gyttjiga	  flodstranden	  är	  allt	  som	  vanligt.	  (BV	  2)	  	  

9	  	  	  Vincent:	   [EIII!	  

10	  PAULINA:	   [Dom	  stora	  flodhästarna	  tar	  det	  lugnt	  i	  det	  ljumma	  vattnet.	  

11	  Mattias:	   Va	  e	  [dom	  hade	  dä	  bytta?	  (Pekar	  på	  trampolinen?)	  

12	  PAULINA:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  [O	  dom	  små	  flodhästarna	  plaskar	  och	  plumsar	  och	  tumlar	  runt.	  
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13	  Nikolaj:	   Vet	  du	  den	  där	  e	  jättesnabb	  den	  där	  bilen!	  (Pekar	  bland	  flodhästarna.	  
Eventuellt	  på	  den	  lilla	  med	  röd	  simring	  eller	  trampolinen)	  

14	  PAULINA:	   °Ja°	  

15	  Vincent:	   He,	  he,	  he.	  

16	  PAULINA:	   Och	  flodhästmadammen,	  som	  bor	  en	  bit	  bort	  och	  har	  ett	  eget	  badhus,	  lagar	  sin	  
sjögräspudding,	  precis	  som	  hon	  brukar.	  (BV	  3)	  

17	  Nikolaj:	   (Pekar	  på	  en	  stor	  flodhäst	  med	  skäggstubb)	  Oj,	  pappan!	  

18	  PAULINA:	   Men	  småflodhästarna	  tycker	  att	  deras	  trampolin	  kunde	  va	  högre.	  Som	  Höga	  
Klippan	  ungefär.	  

19	  Vincent:	   (Pickar	  Nikolaj	  på	  ryggen	  och	  Mattias,	  Vincent	  och	  Nikolaj	  tittar	  på	  
forskaren/filmaren	  och	  ler)	  

20	  PAULINA:	   Men	  dit	  får	  dom	  inte	  gå.	  Det	  e	  för	  farligt.	  Har	  ni	  sett	  de	  här?	  (Pekar	  på	  
trampolinen)	  

21	  Nikolaj:	   Han	  e	  större	  (Pekar	  på	  ”pappan”)(Ohörbart)	  

22	  PAULINA:	   E’rom	  olika?	  (Troligen	  samma)	  

23	  Nikolaj:	   Ne,	  nej,	  jo!	  Han	  e	  störst	  och	  han	  e	  liten.	  Det	  e	  en	  mamma	  och	  en	  pappa.	  

24	  PAULINA:	   Varje	  dag	  frågar	  dom:	  Får	  vi	  gå	  till	  Höga	  Klippan	  idag?	  Men	  det	  får	  dom	  inte.	  En	  
dag	  när	  dom	  har	  frågat	  väldigt	  många	  gånger	  så	  får	  dom	  plötsligt.	  Bäst	  att	  gå	  
genast	  säger	  dom	  till	  varann.	  (BV	  4)	  

25	  Nikolaj:	   Alla	  tre.	  

	  

Kommentar	  om	  det	  farliga	  i	  djungeln:	  Att	  gå	  i	  djungeln	  är	  ett	  avsnitt	  som	  väcker	  barnens	  

omedelbara	  reaktioner	  genom	  den	  fråga	  som	  texten	  ställer,	  de	  uppfattar	  texten	  som	  ett	  

inlägg	  i	  en	  dialog.	  Just	  tigrar	  och	  lejon	  återkommer	  gång	  på	  gång	  i	  de	  olika	  

bilderboksstunderna,	  men	  även	  ormar,	  leoparder,	  krokodiler	  och	  andra	  djur	  

aktualiseras.	  Att	  gå	  vilse	  är	  ett	  helt	  annat	  svar	  som	  ges	  i	  ett	  fall.	  Pedagogerna	  förstår	  

efterhand	  att	  detta	  är	  en	  viktig	  samtalsstund	  för	  barnen	  och	  börjar	  själva	  ställa	  bokens	  

fråga	  i	  de	  upprepade	  läsningarna.	  Nedan	  följer	  de	  turer	  som	  visar	  hur	  barnen	  tänker	  i	  

denna	  bilderboksstund	  om	  att	  möta	  farliga	  djur:	  



	   50	  

	  
Uppslag	  4,	  något	  beskuret.	  

	  

26	  PAULINA:	   Vad	  var	  det	  som	  var	  f,	  vad	  var	  det	  som	  var	  farligt	  i	  djungeln?	  Va	  det	  
ormar?	  

27	  Nikolaj:	   Ähm	  orm	  tigrar.	  (Visar	  med	  fingrarna)	  

28	  Vincent:	   Tigrar.	  

29	  Nikolaj:	   O	  lejonen.	  

30	  Mattias:	   Lejonen.	  

31	  PAULINA:	   Småflodhästarna	  hade	  glömt	  vad	  det	  var	  för	  nåt	  som	  var	  farligt	  så	  dom	  fortsatte	  
gå.	  (BV	  5)	  

32	  Nikolaj:	   Vart	  springer’om?	  

33	  PAULINA:	   Är	  vi	  inte	  framme	  snart?	  Vi	  har	  kanske	  gått	  vilse?	  Ska	  vi	  vända?	  Plötsligt	  
skymtar	  himlen	  mellan	  [träden.	  

34	  Mattias:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [Ka	  du	  inte	  sitt…	  

35	  Gloria:	   (Gloria	  kommer	  in	  i	  läsvrån,	  Prince	  sätter	  sig	  längre	  ut.	  Tittar	  hela	  tiden	  i	  en	  
annan	  bok)	  

36	  PAULINA:	   Höga	  Klippan,	  ropar	  alla	  tre	  på	  en	  gång.	  

37	  Mats:	   Inte	  häää.	  Ja	  ka’nte	  se	  då	  (till	  Gloria).	  

38	  PAULINA:	   (BV	  6)	  Väldigt	  långt	  till	  vattnet,	  tycker	  småflodhästarna.	  Som	  tur	  e	  finns	  en	  
klippavsats	  längre	  ner.	  Därifrån	  är	  det	  också	  långt	  till	  vattnet	  tycker	  dom.	  Ett,	  
två,	  tre,	  på	  det	  fjärde	  ska	  det	  ske,	  på	  det	  femte	  gäller	  det.	  

39	  Gloria:	   Nej,	  vad	  gör	  du	  på	  mig!	  (Till	  Prince	  som	  trycker	  med	  ryggen)	  

40	  PAULINA:	   (BV	  7)	  På	  det	  sjätte.	  Oj,	  oj,	  oj.	  Att	  vi	  vågade.	  

41	  Prince:	   NEJ!	  (Skrik	  utåt	  lekrummet)	  
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Kommentar	  om	  det	  farliga	  med	  krokodilen:	  Krokodilen	  blir	  synlig	  när	  pedagogen	  vänder	  

blad	  (BV	  7)	  och	  väcker	  barnens	  uppmärksamhet	  och	  engagemang.	  I	  flera	  stunder	  talas	  

om	  farligheten	  jämfört	  med	  flodhästmadammen	  eller	  hajar	  och	  barnens	  erfarenheter	  av	  

teveprogram	  ventileras.	  I	  denna	  stund	  avlöses	  spänningen	  och	  dramatiken	  av	  ett	  

gemensamt	  skratt.	  Skrattet	  initieras	  av	  ett	  litet	  leende	  från	  pedagogen	  i	  följande	  avsnitt.	  

	  

Uppslag	  7.	  

	  

42	  Nikolaj:	   (Pekar	  på	  krokodilen	  som	  syns	  i	  strandkanten	  på	  högersidan)	  

43	  PAULINA:	   Vilket	  plask!	  

44	  Mattias:	   To,	  de.	  (Pekar	  på	  krokodilen)	  

45	  Vincent:	   °Krokodil°.	  

46	  PAULINA:	   °Ja	  en	  krokodil°.	  (Pekar	  på	  krokodilen)	  Småflodhästarna	  är	  glada	  men	  dom	  
är	  hungriga	  också.	  Dom	  simmar	  hemåt	  uppför	  floden.	  Dom	  glömmer	  alldeles	  
bort	  att	  va	  försiktiga.	  (BV	  8)	  Vi	  kan	  göra	  trampolinen	  högre.	  O	  binda	  fast	  en	  
lian.	  O	  bygga	  en	  rutschkana.	  

47	  Vincent:	   Kolla	  en	  krocko[dil!	  (Pekar	  i	  boken)	  

48	  Mattias:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [PAULINA,	  han	  kommer	  efter	  den	  dära.	  

49	  PAULINA:	   Nu	  ser	  småflodhästarna	  flodhästmadammens	  badhus.	  Snart	  e	  dom	  hemma.	  Titta	  
dom	  e	  jättenära	  där.	  (BV	  9)	  Schas	  hörs	  en	  röst.	  Försvinn!	  Flodhästmadammen	  
är	  mycket	  arg.	  Våga	  dig	  inte	  hit	  igen,	  ropar	  hon	  efter	  krokodilen.	  Nästa	  
gång	  biter	  jag	  svansen	  av	  dig!	  (PAULINA	  tittar	  på	  Vincent	  men	  ett	  litet	  
leende)	  
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	  	  	  Uppslag	  9.	  

	  

50	  Vincent:	   HA,	  HA,	  HA,	  [HA,	  HA!	  

51	  Alla	  barn:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [HA,	  HA,	  HA!	  (Gloria,	  Mats	  och	  Mattias	  skrattar	  högt.	  
PAULINA	  ler	  stort	  mot	  Nikolaj	  som	  ler	  tillbaka.	  Prince	  är	  vänd	  från).	  

52	  Nikolaj:	   Nu	  blev	  han	  liten!	  (Pekar	  på	  krokodilen	  som	  simmat	  bort	  i	  perspektivet	  
på	  nästa	  bild)	  

53	  PAULINA:	   Var	  gömde	  hon	  sig	  nånstans?	  

54	  Mattias:	   Där	  inne.	  (Pekar)	  

55	  Gloria:	   Han	  han	  sa	  SCHAAS!	  

56	  PAULINA:	   (Leende)	  Schas.	  (BV	  10)	  

57	  Mats:	   Schaa!	  

58	  PAULINA:	   Småflodhästarna	  får	  veta	  hur	  farliga	  krokodiler	  kan	  vara.	  Men	  krokodiler	  kan	  
också	  vara	  lite	  komiska.	  

59	  Prince:	   (Smyger	  in	  och	  sätter	  sig	  längst	  bak	  och	  tittar	  intresserat	  i	  gemensamma	  
boken)	  

60	  Vincent:	   Komiska,	  va	  e	  det?	  

61	  PAULINA:	   Dom	  e	  lite	  roliga.	  (Många	  skrattar	  eller	  ler)	  (BV	  11)	  

62	  Gloria:	   (Ställer	  upp	  en	  bok)	  Ja,	  lite	  rolig	  då!	  

63	  PAULINA:	   Nu	  har	  solen	  gått	  ner.	  Det	  är	  dags	  för	  småflodhästarna	  att	  gå	  hem.	  
Flodhästmadammen	  lovar	  att	  komma	  nästa	  dag	  och	  hjälpa	  dom	  med	  
trampolinen	  (BV	  12).	  Tidigt	  nästa	  morgon	  är	  flodhästmadammen	  där	  med	  sin	  
verktygslåda	  och	  en	  hög	  med	  brädor.	  Småflodhästarna	  kommer	  springande.	  Ska	  
vi	  spika?	  Ska	  vi	  börja	  med	  ruschkanan?	  Ska	  vi	  hämta	  lianen	  nu?	  Ge	  mig	  sågen	  
säger	  flodhästmadammen.	  På	  eftermiddagen	  e	  de	  färdigt.	  Flodhästmadammen	  
packar	  ihop	  sina	  verktyg.	  Hoppas	  det	  inte	  blev	  för	  högt,	  tänker	  hon.	  Har’om	  
byggt…	  vad	  byggdes	  för	  nåt?	  

64	  Nikolaj:	   En	  ruchkana.	  
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65	  Gloria:	   De,	  de	  e	  inte	  slut	  där.	  

66	  PAULINA:	   Vad	  sa	  du	  för	  nåt,	  Prince?	  

67	  Prince:	   Här	  e	  ruschkanan	  o	  dääär!	  (Pekar	  och	  ramlar	  fram)	  

68	  Mattias:	   Aoo!	  Vad	  gjorde	  du	  på	  mig?!	  Du	  gjorde	  illa	  mig	  på	  mitt…	  

69	  Prince:	   …oo	  oo	  de,	  de	  här…	  (Ler)	  Man	  hoppar	  till	  bandet.	  

70	  PAULINA:	   °Mm,	  kan	  man	  också	  hoppa	  ja.°	  

71	  Vincent:	   PAULINA,	  när	  du	  sagt	  dom,	  den,	  när	  det	  var	  ruschelkana,	  då	  trodde	  ja	  att	  vi	  
skulle	  göra	  HÄR!	  Hi,	  hi,	  hi.	  

72	  PAULINA:	   (Ler)	  Trodde	  du	  att	  vi	  skulle	  göra	  ruschkana	  här?	  Vad	  konstigt…	  

73	  Vincent:	   När	  du	  sa	  de!	  He,	  he,	  he…	  (BV	  13)	  	  

74	  Gloria:	   VAA?	  HA,	  HA,	  HA!	  Varför	  ska	  vi	  göra	  ruschkana	  här!	  

75	  PAULINA:	   Vid	  flodstranden	  är	  allt	  som	  vanligt.	  De	  stora	  flodhästarna	  tar	  det	  lugnt	  i	  det	  
ljumma	  vattnet.	  Flodhästmadammen	  lagar	  sin	  sjögräspudding.	  Och	  
småflodhästarna	  hoppar	  och	  plumsar	  och	  rutschar	  och	  plaskar	  och	  svingar	  sig	  i	  
lianen.	  Precis	  som	  vanligt.	  

76	  Nikolaj:	   Var	  e	  den	  där	  stora?	  

77	  Mattias:	   Där	  e	  den	  tora.	  

78	  PAULINA:	   Vad	  sa	  du	  Nikolaj?	  Vad	  frågade	  du?	  

79	  Nikolaj:	   Var,	  var	  e	  den	  där	  stora?	  

80	  Mattias:	   Här	  e	  den.	  (Pekar	  i	  boken)	  

81	  Nikolaj:	   Nej,	  inte	  den	  där,	  den	  andra	  som	  hade	  fågeln	  här	  nosen.	  (Visar	  på	  sitt	  huvud)	  

82	  Mats:	   Nosen!	  (Ler	  och	  pekar	  på	  sin	  näsa)	  

83	  PAULINA:	   (BV	  14)	  Visst	  var	  det	  skoj	  med	  Höga	  Klippan.	  Vilket	  plask	  det	  blev.	  Så	  väldigt	  
högt	  var	  det	  väl	  inte?	  

84	  Vincent:	   Nej,	  titta.	  (Sätter	  handen	  på	  boksidornas	  kanter)	  

	  

Kommentar	  om	  det	  farliga	  med	  att	  hoppa	  i	  vattnet:	  I	  turerna	  69	  och	  70	  ovan	  startar	  

barnens	  samtalande	  om	  att	  våga	  hoppa	  i	  vattnet	  och	  här	  nedan	  fortsätter	  det.	  Det	  är	  en	  

del	  av	  tematiken	  som	  breder	  ut	  sig	  i	  samtalet	  som	  ansluter	  på	  ett	  speciellt	  sätt	  till	  det	  

farliga.	  Här	  kommenterar	  barnen	  i	  de	  olika	  bilderboksstunderna	  att	  de	  vågar	  eller	  inte	  

vågar	  hoppa,	  de	  uppehåller	  sig	  vid	  hur	  högt	  det	  är	  att	  hoppa	  från	  trampolinen	  medan	  

pedagogen	  återkommer	  till	  själva	  höjden.	  De	  sätter	  in	  sig	  själva	  och	  använder	  sina	  

personliga	  erfarenheter	  och	  åskådliggör	  hoppet.	  	  
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Uppslag	  3,	  vänstersidan.	  	   	   	   	  Sista	  sidan.	  

	  

85	  Vincent:	   [Gå	  tillbaks.	  

86	  PAULINA:	   [Vad	  tycker	  ni?	  Tycker	  ni	  det	  blev	  högt?	  

87	  Vincent:	   Titta!	  Gå	  tillbaks	  till	  där…	  vahetere	  nu…	  ne	  där.	  	  

88	  PAULINA:	   (BV,	  PAULINA	  bläddrar	  tillbaka	  i	  boken	  till	  uppslag	  3)	  

89	  Vincent:	   Kolla	  där	  e	  rom.	  (Pekar	  på	  höger	  sida)	  

90	  PAULINA:	   Så	  här	  såg	  den	  ut	  från	  början	  (pekar	  på	  vänster	  sida),	  så	  blev	  den	  så.	  (BV,	  
vänder	  upp	  sista	  sidan).	  Vad	  tycker	  ni?	  Blev	  den	  högre?	  

91	  Nikolaj:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nej,	  ja	  [vågar	  hoppa	  jag	  kunde	  hoppa	  over.	  	  

92	  Mattias:	   (Mot	  Prince)	  [Det	  gör	  ont	  på	  mig!	  (Förtvivlan)	  

93	  Nikolaj:	   Ja	  e	  rädd	  här	  uppe.	  (visar	  hopp	  med	  handen)	  

94	  Gloria:	   Men	  ja	  e	  inte	  rädd	  här	  uppe,	  jag	  kan	  hoppa	  ner!	  

95	  Mats:	   (Säger	  något	  till	  Gloria)	  

96	  Gloria:	   Spott…	  ropa	  inte	  på	  mitt	  öra!	  (till	  Mats)	  

97	  PAULINA:	   Visst	  blev	  den	  högre?	  Tyckte	  ni	  den	  blev	  hög?	  

98	  Nikolaj:	   Vet	  du?	  (Tar	  PAULINA	  på	  armen)	  

99	  PAULINA:	   Han	  byggde	  ju	  till	  lite.(Vänder	  sig	  mot	  Mattias	  och	  Prince)	  

100	  Nikolaj:	   Titta	  den,	  det	  här	  e	  inte	  hög	  titta	  DII!	  JAA!	  (Visar	  med	  handen	  i	  boken	  hur	  
man	  hoppar	  från	  den	  nedre	  trampolinen	  ner	  i	  vattnet)	  

101	  PAULINA:	  E	  det	  inte	  högt?	  

102	  Gloria:	   Den	  hära.	  (Visar	  en	  ny	  bok	  att	  läsa)	  

102	  Nikolaj	   Nej,	  det	  här	  e	  inte	  högt,	  den	  här	  plankan	  e	  inte	  hög.	  Man	  kan	  ramla	  juhu!	  
(Visar	  igen	  med	  handen	  ett	  hopp	  från	  trampolinen	  ner	  i	  vattnet)	  

103	  PAULINA	   E	  den	  hög	  då?	  (Pekar	  på	  den	  högre	  trampolinen)	  
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104	  Nikolaj	   Ja,	  ja	  [kan	  hoppa.	  (Visar	  hoppet	  med	  armen	  rakt	  upp	  i	  luften)	  

105	  Mats	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [Ja	  ser	  inte!	  (Till	  Gloria)	  

106	  Gloria	   (Håller	  den	  nya	  boken	  fram	  mot	  PAULINA)	  

107	  PAULINA	   Nikolaj	  pratar	  nu.	  Vi	  kan	  läsa	  den	  sen.	  

108	  Nikolaj	   O	  sen	  …	  (Ohörbart)	  Vincent	  va	  tittar	  du?	  (Rufsar	  Vincent	  i	  håret.	  Vincent	  har	  
vänt	  sig	  från	  alla	  och	  lagt	  sig	  bakom	  Nikolaj)	  

109	  Vincent:	   Jag	  fattar	  inte	  vad	  han	  håller	  på	  med	  (Pekar	  upp	  på	  filmaren/forskaren	  och	  ler.	  
PAULINA	  och	  Mats	  ler	  och	  tittar	  mot	  kameran.	  Även	  Mattias	  tittar	  mot	  
kameran,	  medan	  Nikolaj	  säger	  något	  till	  Vincent).	  

110	  PAULINA	   Vad	  tyckte	  ni	  om	  den	  här	  sagan?	  Har	  ni	  hört	  den	  förut?	  

111	  Gloria	   Ja!	  

112	  PAULINA	   (Tittar	  mot	  Nikolaj)	  Inte?	  Vad	  tyckte	  ni?	  

113	  Mattias	   Bra.	  

114	  Nikolaj	   Bra.	  

115	  PAULINA	   Var	  den	  rolig?	  

116	  Mattias	   [Ja.	  

117	  Nikolaj	   [Ja.	  

118	   (Upplösning	  av	  stunden,	  några	  går,	  PAULINA	  förbereder	  sig	  för	  att	  läsa	  en	  ny	  
bok	  som	  Gloria	  tagit	  fram)	  

	  

Det	  farliga.	  Ett	  tema	  i	  Småflodhästarnas	  äventyr	  
Barnen	  har	  på	  olika	  sätt	  pratat	  om,	  visat	  med	  gester	  och	  åtbörder,	  koncentration	  eller	  

affekt	  att	  temat	  det	  farliga	  engagerar	  och	  upptar	  dem.	  Spänningen	  i	  bokens	  början	  byggs	  

upp	  av	  lugnet	  i	  inledningen	  och	  av	  en	  så	  kallad	  ”pageturner”	  (Nikolajeva	  2000:81),	  bäst	  

att	  gå	  genast,	  som	  hastigt	  för	  läsaren	  in	  i	  djungeln	  och	  ett	  kontrapunktiskt	  tilltal	  i	  

ikonotexten	  på	  uppslag	  4.	  Pageturner	  förklaras	  av	  Nikolajeva	  som	  att	  något	  i	  en	  

bilderbok,	  verbalt	  eller	  visuellt,	  gör	  att	  läsaren	  vill	  vända	  blad.	  Kontrapunkt	  betyder	  att	  

det	  finns	  en	  motsägelse,	  den	  kan	  vara	  på	  skilda	  nivåer	  som	  i	  tilltalet,	  i	  personskildringen,	  

i	  perspektivet,	  i	  tid	  och	  rum,	  i	  stilen,	  i	  genre,	  av	  metafiktiv	  karaktär	  eller	  som	  i	  detta	  fall	  i	  

modaliteterna	  text	  och	  bild	  (Nikolajeva	  2000:37).	  Det	  är	  samtidigt	  en	  lucka	  i	  texten	  som	  

medför	  att	  läsaren	  aktiveras	  för	  att	  fylla	  ut	  det	  som	  inte	  utsägs	  (Iser	  1975/1985:174).	  

Texten	  ställer	  frågan	  om	  vad	  som	  är	  farligt,	  antyder	  ormar	  medan	  bilden	  visar	  

slingrande	  lianer	  som	  liknar	  men	  inte	  är	  ormar.	  Det	  frammanar	  en	  känsla	  av	  tvekan	  eller	  

ett	  val:	  att	  vilja	  återvända	  eller	  våga	  gå	  vidare	  .	  Den	  sista	  meningen	  på	  högersidan,	  

Småflodhästarna	  har	  glömt	  vad	  det	  var,	  förstärker	  dessutom	  osäkerheten	  och	  skulle	  

kunna	  beskrivas	  som	  motsatsen	  till	  begreppet	  pageturner.	  Här	  kommer	  det	  att	  
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benämnas	  ”backturner”.	  Det	  finns	  även	  en	  visuell	  backturner	  på	  uppslaget,	  den	  

mellersta	  småflodhästen	  tittar	  bakåt	  och	  förstärker	  därmed	  känslan	  av	  osäkerhet	  och	  

tvekan.	  På	  uppslag	  5	  frågar	  sig	  småflodhästarna	  om	  de	  ska	  vända.	  

Det	  farliga	  med	  att	  gå	  i	  djungeln	  
När	  småflodhästarna	  istället	  väljer	  att	  gå	  in	  i	  djungeln	  ställs	  i	  texten	  direkt	  frågan	  om	  

vad	  som	  är	  farligt	  i	  djungeln.	  Följdfrågan	  om	  det	  är	  ormar	  utlöser	  alla	  svar	  liknande	  de	  

som	  gavs	  av	  barnen	  i	  den	  redovisade	  bilderboksstunden	  ovan.	  Andra	  barn	  föreslår	  

tigrar,	  lejon,	  katt,	  orm,	  krokodil	  eller	  leopard.	  I	  de	  flesta	  bilderboksstunderna	  nämns	  just	  

tigrar	  och	  lejon	  trots	  att	  det	  inte	  finns	  något	  i	  boken	  som	  antyder	  dessa	  djur.	  En	  pojke	  

föreslår	  apor,	  men	  det	  avvisas	  av	  andra	  därför	  att	  apor	  inte	  är	  farliga	  utan	  snälla.	  De	  som	  

senare	  föreslår	  krokodil	  har	  hört	  sagan	  vid	  tidigare	  läsningar	  och	  känner	  till	  att	  detta	  

farliga	  djur	  ska	  komma	  in	  i	  berättelsen.	  Samstämmigheten	  är	  stor	  i	  reaktionerna.	  

Men	  vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  lejon	  och	  tigrar	  återkommer	  i	  båda	  barngrupperna	  och	  

dessutom	  gång	  på	  gång?	  Boken	  tillhandahåller	  en	  spännande	  miljö	  i	  bilden	  och	  textens	  

fråga	  i	  boken,	  som	  barnen	  uppfattar	  som	  riktad	  direkt	  till	  dem,	  ger	  en	  anledning	  att	  

svara.	  En	  tolkning	  är	  att	  det	  som	  barnen	  visar	  upp	  är	  en	  läsning	  av	  boken	  som	  

inbegriper	  deras	  egen	  erfarenhet	  av	  hur	  en	  djungel	  beskrivs	  i	  andra	  texter,	  böcker	  och	  

filmer,	  så	  kallad	  inferens	  (Mellgren	  och	  Gustafsson	  2009:157).	  De	  ser	  en	  djungel	  och	  

väver	  in	  sin	  egen	  förståelse	  av	  vad	  som	  kan	  vara	  farligt	  där.	  Barnen	  går	  i	  dialog	  med	  

texten	  utifrån	  sina	  egna	  erfarenheter.	  Deras	  yttranden	  ingår	  i	  ett	  tema,	  de	  ställer	  sig	  i	  en	  

position	  där	  deras	  yttranden	  ingår	  för	  att	  säga	  något	  i	  dialogen.	  

En	  variant:	  att	  gå	  vilse	  
En	  pojke,	  Lucas,	  som	  pratar	  om	  vad	  som	  är	  farligt	  påminns	  av	  pedagogen	  om	  att	  det	  var	  

något	  annat	  han	  sa	  under	  gårdagen.	  Då	  minns	  han	  att	  de	  pratat	  om	  att	  gå	  vilse,	  att	  gå	  

ifrån	  varandra.	  Barnen	  hör	  boken	  för	  andra	  gången	  och	  därför	  säger	  Lucas	  att	  han	  vet	  

när	  SIGRID	  undrar	  om	  de	  kommer	  ihåg	  vad	  det	  var	  man	  kunde	  vara	  rädd	  för	  i	  djungeln:	  

	  

Exempel	  2A	  

Förskoleavdelningen	  Spenaten,	  i	  ett	  litet	  rum.	  

Deltagare:	  Ban,	  Randa,	  Linda,	  Marwan,	  Lucas	  samt	  pedagogen	  SIGRID.	  

	  

74	  SIGRID:	   …	  småflodhästarna	  har	  glömt	  va	  det	  var.	  
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75	  Lucas:	   Jag	  vet!	  

76	  SIGRID:	   Ja,	  vad	  va	  det?	  Kommer’u	  ihåg?↑	  

77	  Randa:	   °Såna	  här	  [slangar…	  Såna	  här…°	  (visar	  med	  händer	  något	  slingrande)	  

78	  SIGRID:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [Va	  var’e	  man	  kunde	  va	  rädd	  för	  i	  djungeln?	  

79	  Lucas:	  	   Krock…	  krokodilen!	  	  

80	  SIGRID:	  	   Och	  du	  sa	  något	  annat	  igår	  kommer	  jag	  ihåg…	  Att	  gå…	  

81	  Lucas:	   Vil[se.	  

82	  Randa:	   	  	  	  	  	  [Se.	  

83	  SIGRID:	   Gå	  vilse,	  ja.	  

84	  Lucas:	   Att	  gå	  från	  varann.	  

85	  SIGRID:	   (Börjar	  läsa)	  E	  vi	  inte	  framme	  snart?	  Vi	  har	  kanske	  gått	  vilse.	  

	  

Här	  är	  det	  tydligt	  att	  barnen	  minns	  det	  man	  talat	  om	  vid	  förra	  läsningen	  och	  har	  fått	  

chansen	  att	  tänka	  igenom	  både	  lianerna	  som	  inte	  är	  ormar,	  krokodilen	  som	  ska	  komma	  

och	  vad	  det	  innebär	  att	  gå	  vilse.	  

Den	  farliga	  krokodilen	  
Krokodilen	  väcker	  starka	  uttryck	  av	  engagemang	  hos	  barnen.	  En	  av	  läsningarna	  är	  mer	  

dramatisk	  än	  de	  andra.	  Pedagogen	  frågar	  barnen	  med	  låg	  röst	  vad	  det	  är	  som	  kommer	  

och	  sex	  barn	  utropar	  på	  precis	  samma	  gång:	  Krokodilen!	  	  

	  

Exempel	  3A	  

Förskoleavdelningen	  Spenaten,	  i	  soffan	  i	  matrummet.	  

Deltagare:	  Moses,	  Lucia,	  Dolores,	  Goran,	  Algot,	  Noel,	  Linda,	  Isak	  samt	  pedagogen	  SALLY.	  

	  

67	  SALLY:	   °Va	  ere	  som	  kommer?°	  

68	  Lucia:	   [Krokodilen!	  

69	  Dolores:	   [Krokodilen!	  

70	  Linda:	   [Krokodilen!	  

71	  Algot:	   [Krokodilen!	  

72	  Goran:	   [Krokodilen!	  

73	  Isak:	   [Krokodilen!	  

	  

Barnen	  sitter	  mycket	  stilla.	  Det	  gemensamma	  krokodilutropet	  avspeglar	  spänningen	  

som	  byggs	  upp	  i	  boken	  och	  av	  den	  dramatiskt	  läsande	  pedagogen.	  	  
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De	  flesta	  varianter	  av	  det	  farliga	  som	  upptäcks	  i	  floden	  upprepas	  likt	  turerna	  42	  till	  52	  i	  

den	  bilderboksstund	  som	  refereras	  i	  sin	  helhet	  i	  kapitlets	  inledning	  (exempel	  1A).	  

Barnen	  i	  alla	  sju	  bilderboksstunderna	  säger	  något	  som	  liknar	  detta:	  ”En	  tockodil”,	  

”Krokodil!”,	  ”För	  att	  krokodilen”,	  ”Oj,	  en	  krokodil”,	  ”Men	  den	  krokodilen!”	  Vid	  första	  

läsningen	  visar	  barnen	  starka	  känslor.	  En	  pojke	  dunkar	  näven	  i	  boken	  vid	  varje	  stavelse	  

och	  säger:	  ”Titta,	  dum,	  dumma	  krokodilen.”	  	  

De	  sju	  bilderboksstunderna	  är	  inte	  helt	  identiska	  i	  sitt	  känslomässiga	  utryck.	  Olika	  barn	  

reagerar	  på	  olika	  sätt,	  men	  när	  man	  ser	  de	  sju	  bilderboksstunderna	  sammantaget	  

framträder	  likheter	  såväl	  som	  skillnader	  tydligare.	  Dramatiken	  i	  boken	  varieras	  av	  

uppläsarens	  tonfall,	  tempo,	  röststyrka	  och	  frasering.	  När	  stämningen	  i	  uppläsningen	  blir	  

hotfullt	  spännande	  tystnar	  barnen.	  Vid	  andra	  tidpunkter	  kan	  en	  del	  barn	  inte	  låta	  bli	  att	  

kommentera	  det	  som	  är	  spännande.	  

Under	  de	  två	  uppslag	  när	  krokodilen	  visar	  sig	  i	  gräset	  och	  sedan	  simmar	  mot	  

småflodhästarna	  spekulerar	  barnen	  i	  hur	  det	  kommer	  att	  gå.	  En	  pojke	  säger:	  ”Den	  följer	  

efter	  men	  den	  kommer	  kanske	  inte	  att	  hinna.”	  ”Vi	  får	  se”,	  svarar	  pedagogen.	  ”Den	  kanske	  

kommer”,	  replikerar	  pojken	  då.	  När	  boken	  serverar	  det	  viktiga,	  trygga,	  lyckliga	  slutet	  på	  

dramatiken	  kan	  barnen	  skratta	  eller	  andas	  ut.	  Som	  vi	  ska	  se	  i	  ett	  senare	  avsnitt	  

möjliggör	  det	  för	  barnen	  att	  senare	  gå	  vidare	  från	  texten	  och	  göra	  nya	  tolkningar	  vid	  

upprepad	  läsning.	  

Att	  våga	  hoppa	  i	  vattnet	  
Det	  farliga	  med	  att	  hoppa	  i	  vattnet	  framträder	  på	  i	  huvudsak	  tre	  sätt	  i	  dessa	  samtal	  som	  

pågår	  genom	  hela	  boken	  från	  de	  första	  uppslagen	  vid	  byn,	  via	  hoppet	  från	  Höga	  Klippan	  

och	  till	  de	  avslutande	  uppslagen	  om	  den	  påbyggda	  trampolinen.	  För	  det	  första	  faran	  av	  

att	  drunkna,	  för	  det	  andra	  att	  våga	  eller	  inte	  våga	  hoppa	  från	  hög	  höjd	  och	  för	  det	  tredje	  

pedagogernas	  projekt	  som	  handlar	  om	  att	  ringa	  in	  vilken	  höjd	  som	  är	  farlig,	  jämförelser	  

mellan	  olika	  höjder	  och	  påbyggnaden	  av	  trampolinen.	  Dessa	  samtalsämnen	  vävs	  ofta	  in	  i	  

varandra,	  ofta	  till	  och	  med	  i	  samma	  yttrande.	  

Faran	  av	  att	  drunkna	  
Drunkningsrisken	  aktualiseras	  genom	  en	  liten	  detalj	  på	  två	  uppslag	  i	  början	  av	  boken,	  

nämligen	  en	  mycket	  liten	  flodhäst	  som	  har	  en	  röd	  simring.	  Många	  samtal	  om	  både	  bilden	  

och	  den	  egna	  erfarenheten	  handlar	  om	  att	  man	  måste	  ha	  simring	  om	  man	  inte	  kan	  
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simma.	  Ett	  annat	  tillfälle	  är	  på	  uppslag	  3	  då	  pedagogen	  i	  en	  av	  bilderboksstunderna	  

läser:	  

Exempel	  4A	  

Förskoleavdelningen	  Spenaten,	  i	  soffan	  i	  matrummet.	  

Deltagare:	  Moses,	  Lucia,	  Dolores,	  Goran,	  Algot,	  Noel,	  Linda,	  Isak	  samt	  pedagogen	  SALLY	  och	  en	  
passerande	  pedagog	  MARIA.	  

	  

39	  SALLY:	   Som	  Höga	  Klippan	  ungefär.	  Men	  dit	  får	  de	  inte	  gå.	  Det	  e	  för	  farligt.	  

40	  Dolores:	   Varför	  tror	  hon	  det?	  

41	  SALLY:	  	   Ja	  det	  e	  nog	  nån	  som	  har	  sagt	  till	  dom	  att	  de	  e	  för	  farligt.	  (Till	  passerande	  
pedagog:	  Snälla	  Maria,	  kan	  du	  stänga	  den	  där	  dörren)	  	  

42	  Isak:	   Det	  e	  nog	  för	  att	  det	  e	  för	  djupt.	  

43	  Maria:	   Eh,	  den	  här	  menar’u?	  

44	  SALLY:	   (Till	  pedagogen	  Maria:)	  Ja,	  den	  där	  bara.	  Jag	  stängde	  den	  förut	  men	  det	  låter	  så	  
mycket	  därifrån.	  (Till	  Isak:)	  Så	  kan	  det	  va	  –	  att	  det	  e	  för	  djupt.	  

45	  Dolores:	   O	  dom	  kan	  drunkt	  na.	  

46	  SALLY:	   Ja,	  nån	  kan	  ha	  sagt	  det	  till	  dom.	  

	  

Barnen	  orienterar	  sig	  mot	  djupet	  och	  drunkningsrisken.	  Man	  preciserar	  det	  farliga	  och	  

sina	  kunskaper	  om	  det,	  medan	  SALLY	  orienterar	  sig	  mot	  att	  kunskap	  om	  detta	  kan	  

traderas	  av	  någon	  annan,	  exempelvis	  en	  vuxen.	  	  

I	  en	  annan	  bilderboksstund	  förklarar	  en	  pedagog	  hur	  man	  hoppar	  från	  trampolinen.	  Då	  

undrar	  en	  flicka	  om	  man	  kan	  drunkna	  då,	  men	  alla	  barn	  enas	  om	  att	  småflodhästarna	  

kan	  simma.	  

Faran	  av	  att	  hoppa	  från	  hög	  höjd	  
När	  SIGRID	  läser	  om	  hoppet	  från	  Höga	  Klippan	  utbrister	  Ban:	  ”Dom	  e	  så	  modiga!”	  När	  

SIGRID	  efter	  läsningen	  frågar	  barnen	  om	  de	  skulle	  våga	  hoppa	  från	  den	  påbyggda	  

trampolinen	  på	  sista	  sidan	  svarar	  flera	  barn	  ”Ja”	  med	  ett	  leende.	  ”Har	  ni	  hoppat	  nån	  gång	  

så	  där	  högt?”,	  frågar	  hon.	  ”Ja”	  svarar	  två	  barn	  så	  tyst	  att	  det	  inte	  går	  att	  förstå	  vem	  som	  

säger	  det,	  och	  flera	  barn	  ger	  varandra	  ögonkast,	  men	  Linda	  kastar	  ut	  sin	  åsikt:	  

	  

Exempel	  5A	  

Förskoleavdelningen	  Spenaten,	  i	  ett	  litet	  rum.	  

Deltagare:	  Ban,	  Randa,	  Linda,	  Marwan,	  Lucas	  samt	  pedagogen	  SIGRID.	  
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194	  Linda:	   Inte	  jag,	  därför	  jag	  kan	  inte	  simma!	  	  

195	  SIGRID:	   Nej.	  

196	  Lucas:	   Jag	  kan	  inte	  simma,	  för	  att…	  

197	  Randa:	   Jag	  kan	  simma,	  jag	  kan,	  jag	  har	  vatt	  på	  stranden	  en	  gång,	  då	  simmade	  jag.	  

	  

I	  bilderboksstunden	  som	  är	  redovisad	  i	  sin	  helhet	  ovan	  (exempel	  1A)	  konstaterar	  

Nikolaj	  att	  han	  är	  rädd	  när	  han	  lever	  sig	  in	  i	  att	  stå	  på	  trampolinen.	  I	  turerna	  86‒108	  kan	  

man	  se	  hur	  PAULINA	  följer	  sin	  tankegång	  om	  att	  visa	  att	  flodhästmadammen	  gjort	  

trampolinen	  högre.	  Barnen	  pratar	  om	  att	  åka	  i	  rutschbanan.	  De	  sätter	  sig	  själva	  som	  

personer	  i	  situationen	  att	  hoppa	  från	  trampolinen,	  värderar	  olika	  höjder	  och	  pratar	  om	  

sin	  rädsla.	  De	  olika	  perspektiven	  som	  pedagogen	  och	  barnen	  har	  ser	  ut	  att	  samverka.	  

Barnen	  tar	  in	  att	  PAULINA	  pratar	  om	  de	  olika	  nivåerna	  och	  de	  svarar	  utan	  att	  direkt	  

kommentera	  själva	  byggandet	  och	  att	  trampolinen	  förändrats.	  I	  tur	  100	  upprepar	  

pedagogen	  frågan	  om	  att	  trampolinen	  blivit	  högre	  och	  Nikolajs	  svar	  blir:	  ”Titta	  den	  här	  e	  

inte	  hög	  titta	  DII!	  JAA!”	  (Visar	  med	  handen	  i	  boken	  hur	  man	  hoppar	  från	  den	  nedre	  

trampolinen	  ner	  i	  vattnet).	  Han	  kommenterar	  höjden,	  men	  visar	  direkt	  att	  han	  

känslomässigt	  är	  engagerad	  i	  själva	  hoppet.	  	  

Redan	  innan	  hans	  andra	  läsning	  börjar	  frågar	  Nikolaj:	  ”Varför	  e	  dom	  rädda	  att	  gå	  ner	  

där?”	  (Pekar	  på	  småflodhästarna	  som	  står	  på	  Höga	  Klippan	  på	  bokens	  framsida).	  Lite	  

senare	  påpekar	  han	  att	  småflodhästen	  som	  hoppar	  från	  trampolinen	  på	  uppslag	  2	  inte	  är	  

rädd.	  Det	  är	  ett	  tydligt	  ambivalent	  förhållande	  till	  höjden	  som	  är	  värt	  att	  bearbeta.	  Även	  

pedagoger	  tar	  initiativ	  till	  att	  tala	  om	  att	  våga	  hoppa.	  Gloria	  tycker	  att	  höjden	  från	  Höga	  

Klippan	  till	  vattnet	  ser	  ut	  som	  om	  det	  är	  ”Jättelångt”	  på	  uppslag	  6.	  Hon	  känner	  redan	  till	  

att	  småflodhästarna	  kommer	  att	  hoppa	  på	  uppslag	  7.	  Skulle	  Gloria	  våga	  hoppa,	  undrar	  

PETRA?	  ”Ja,	  jag	  skulle	  våga	  hoppa.	  På	  riktigt.”	  	  

	  

Exempel	  6A	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  i	  en	  läshörna	  i	  lekrummet.	  

Deltagare:	  Gloria	  och	  pedagogen	  PETRA.	  

	  

41	  PETRA:	   På	  riktigt?	  	  

42	  Gloria:	   Ja,	  jag	  skulle	  inte	  dö.	  
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43	  PETRA:	   Nej,	  det	  tror	  jag	  inte.	  Men	  kan	  du	  simma?	  

44	  Gloria:	   Ja,	  jag	  kan	  simma	  så	  här.	  (Visar	  tre	  simtag)	  

45	  PETRA:	   Jättebra	  ju.	  Har	  du	  såna	  badpuffar	  då,	  eller	  vad	  brukar	  du	  ha?	  

46	  Gloria:	  	   Eh,	  badpuffar.	  

47	  PETRA:	  	   På	  armarna?	  

78	  Gloria:	   Mm.	  

	  

I	  detta	  exempel	  vävs	  faran	  och	  modet	  att	  våga	  hoppa	  ihop	  med	  drunkningsrisk	  och	  

vikten	  av	  badpuffar.	  	  

I	  sin	  andra	  läsning	  har	  PAULINA	  kanske	  uppfattat	  att	  det	  är	  spännande	  för	  barnen	  att	  

prata	  om	  att	  våga	  hoppa.	  Hon	  tar	  själv	  initiativet	  till	  att	  fråga	  om	  det:	  

	  

Exempel	  7A	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  i	  en	  läshörna	  i	  lekrummet.	  

Deltagare:	  Prince,	  Nikolaj,	  Said,	  Jessy,	  Mattias,	  Kodu	  och	  pedagogen	  PAULINA.	  

	  

39	  PAULINA:	   Vad	  var	  det	  dom	  gjorde	  här?	  (Pekar	  i	  boken)	  

40	  Kodu:	   Dom	  dyker	  i	  vattnet.	  (Halvligger	  i	  knät	  på	  PAULINA,	  pekar)	  

41	  PAULINA:	   Mm.	  Vad	  e	  de	  dom	  har	  byggt	  för	  nåt?	  Vad	  e	  det?	  

42	  Prince:	   RUSCHKANA!	  (Hög	  röst.	  Sitter	  nära	  bakom	  Kodu)	  

43	  Kodu:	   °Ruschkana	  som	  dom	  åker	  i	  [vattnet°	  

44	  Prince:	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  [Åker	  …	  på	  vattnet.	  Dom	  simmar	  på	  vattnet.	  

45	  Kodu	   °O	  sen	  dom	  går	  i	  plankan.°	  

46	  Prince	  	   Vad	  står	  det?	  

47	  Kodu:	   [°O	  sen	  går	  dom	  i	  stegen°.	  

48	  PAULINA:	   [Visst	  hade	  vi	  skoj	  på	  Höga	  Klippan?	  Vilket	  plask	  det	  blev!	  Så	  väldigt	  högt	  var	  det	  
väl	  inte?	  Vad	  tycker	  ni?	  Tycker	  ni	  det	  ser	  högt	  ut?	  

49	  Kodu:	   Nä	  …	  

50	  PAULINA:	   Ser	  det	  inte	  högt	  ut?	  Skulle	  du	  våga	  hoppa	  därifrån?	  (Pekar	  överst)	  

51	  Kodu:	   Nä,	  jag	  skulle	  hoppa	  där.	  (Pekar	  på	  trampolinen	  under,	  sista	  sidan)	  

	  

Hur	  barn	  ser	  på	  den	  höga	  höjden	  och	  vattnet	  kan	  man	  finna	  flera	  exempel	  på	  i	  

materialet.	  PAULINA	  sitter	  under	  slutet	  av	  läsningen	  i	  exempel	  7A	  med	  Kodu	  lutad	  mot	  

sig	  och	  länge	  sitter	  Prince	  bara	  snett	  bakom.	  Kodu	  pratar	  med	  mjuk,	  låg	  röst.	  Kanske	  är	  
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det	  närheten	  i	  situationen	  som	  gör	  det	  lätt	  för	  Kodu	  att	  våga	  säga	  att	  han	  skulle	  hoppa	  

från	  den	  lägre	  trampolinen.	  Men	  det	  finns	  exempel	  på	  barn	  som	  erkänner	  sin	  rädsla	  för	  

den	  höga	  höjden,	  som	  Nikolaj	  i	  exempel	  1A	  yttrande	  93,	  trots	  att	  många	  andra	  barn	  är	  

runt	  omkring.	  Nikolaj	  och	  Kodu	  visar	  att	  barn	  kan	  klara	  att	  erkänna	  rädsla.	  Många	  barn	  

tycker	  om	  att	  visa	  sitt	  mod,	  att	  de	  skulle	  våga	  hoppa.	  Bokens	  behandling	  av	  temat	  att	  

möta	  det	  farliga	  ger	  barnen	  utrymme	  för	  flera	  olika	  modeller.	  

	  

Pedagogernas	  projekt:	  att	  jämföra	  höjden	  att	  hoppa	  ifrån	  
Flera	  pedagoger	  är	  upptagna	  av	  att	  se	  pedagogiska	  projekt	  i	  bilderboksstunderna,	  som	  

vi	  också	  kunnat	  se	  i	  avsnittet	  ovan.	  Pedagogerna	  är	  aktiva	  i	  samtalen	  vid	  vissa	  tillfällen	  

och	  mer	  än	  barnen	  orienterade	  mot	  skillnaden	  mellan	  den	  ursprungliga	  och	  den	  

påbyggda	  trampolinen.	  Vuxna	  läsare	  är	  mer	  fixerade	  vid	  den	  verbala	  berättelsen	  

(Nikolajeva	  2000:82)	  och	  barn	  har	  mer	  tid	  att	  titta	  på	  bilderna.	  Hoppas	  att	  det	  inte	  blev	  

för	  högt,	  tänker	  flodhästmadammen	  som	  bygger	  trampolinen	  högre.	  Detta	  har	  flera	  

pedagoger	  tagit	  fasta	  på.	  En	  liknande	  fråga	  avslutar	  boken.	  Småflodhästarna	  vill	  inte	  

tänka	  sig	  Höga	  Klippan	  så	  hög	  längre,	  men	  det	  tycker	  pedagogen	  att	  den	  är:	  
	  

Exempel	  8A	  

Förskoleavdelningen	  Spenaten,	  i	  soffan	  i	  matrummet.	  

Deltagare:	  Moses,	  Lucia,	  Dolores,	  Goran,	  Algot,	  Noel,	  Linda,	  Isak	  samt	  pedagogen	  SALLY.	  

	  

103	  SALLY:	  	   …	  så	  högt	  var’e	  väl	  inte?	  

104	  Moses:	   Nä.	  

105	  Dolores:	   [De	  va	  inte	  så	  här	  högt!	  (Visar	  med	  helt	  utsträckta	  armar	  uppåt	  och	  nedåt)	  

106	  Isak:	   [Då	  gjorde’rom	  …	  

107	  Algot:	   Inte	  ända	  upp	  till	  (ohörbart).	  

108	  SALLY:	   Dom	  kommer	  kanske	  inte	  ihåg	  hur	  högt	  det	  var.	  För	  det	  var	  ju	  högt	  när	  dom	  
hoppa.	  Det	  var	  ju	  jättehögt.	  

109	  Dolores:	   [Det	  var	  inte	  så	  här	  högt.	  (Visar	  med	  händerna	  40	  cm	  högt)	  

110	  Noel:	   [Fast	  de	  blir	  inte	  [stort	  

111	  Dolores	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [Dom	  kanske	  var	  mindre.	  Dom	  kanske	  va	  bara	  noll	  år?	  

112	  Isak:	  	   Får	  vi	  gå	  ut?	  

113	  Algot:	   Dom	  kanske	  var	  så	  här	  små.	  (Visar	  med	  två	  pekfingrar	  höjden	  vid	  sin	  kind)	  
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Pedagoger	  och	  barn	  talar	  från	  olika	  positioner.	  Pedagoger	  har	  ansvar	  för	  barns	  säkerhet	  

och	  flodhästmadammer	  tar	  ansvar	  för	  småflodhästars	  säkerhet.	  Barnen	  ställer	  sig	  inför	  

uppgiften	  att	  våga	  hoppa	  och	  sätter	  sig	  in	  i	  småflodhästarnas	  position.	  Men	  de	  är	  inte	  

ovilliga	  att	  svara	  på	  pedagogernas	  frågor.	  De	  går	  gärna	  i	  dialog,	  med	  kreativa	  lösningar	  

och	  alternativa	  tolkningar	  av	  boken.	  

Här	  följer	  en	  sammanställning	  av	  tal	  utbrutet	  ur	  sitt	  sammanhang	  för	  att	  visa	  på	  

mönstret	  att	  pedagogerna	  talar	  utifrån	  sina	  pedagogiska	  projekt	  och	  barnen	  gärna	  

svarar	  men	  vrider	  svaren	  till	  att	  handla	  om	  deras	  inlevelse	  i	  historien.	  

Pedagogerna	   Barnen	  

Vad	  byggdes	  för	  nåt?	   Här	  e	  ruschkana	  o	  dääär!	  (Pekar)	  …	  oo	  
Oo	  de,	  de	  här	  (Ler)	  man	  hoppar	  till	  bandet.	  

Visst	  blev	  det	  högre?	  Tyckte	  ni	  den	  blev	  
hög?	  

Titta	  den	  här	  e	  inte	  hög	  titta	  DII!	  JAA!	  
(Visar)	  

Vad	  tyckte	  ni?	  Blev	  den	  högre?	   Nej,	  jag	  vågar	  hoppa	  jag	  kunde	  hoppa	  over	  
over	  …	  Jag	  e	  rädd	  här	  uppe.	  (Visar)	  

Hoppas	  att	  det	  inte	  blev	  för	  högt,	  tänker	  
hon	  (bokens	  text	  som	  barnet	  svarar	  på).	  

Det	  där	  kommer	  inte	  att	  bli	  för	  högt,	  för	  
dom	  hoppar	  för	  det	  här	  …	  högre	  (Visar).	  

	  

Som	  yttrandena	  här	  ovan	  visar	  kan	  barnen	  utan	  problem	  förflytta	  samtalet	  från	  

pedagogernas	  (och	  i	  sista	  exemplet	  bokens)	  orientering	  mot	  påbyggnaden	  av	  

trampolinen	  till	  användningen	  av	  trampolinen	  och	  upplevelsen.	  Det	  kroppsliga	  

användandet	  och	  upplevelsen	  följer	  naturligt	  på	  bygget.	  Barns	  värld	  är	  i	  dag	  full	  av	  

sådana	  kroppsliga	  upplevelser.	  När	  man	  utformar	  en	  miljö	  speciellt	  för	  barn	  prioriteras	  

många	  gånger	  redskap	  med	  grovmotoriska	  upplevelser.	  Det	  kan	  gälla	  bollhav,	  

hoppborgar,	  lekland,	  simhallar,	  lekplatser	  såväl	  som	  förskolor.	  Barnen	  i	  

bilderbokstunderna	  visar	  också	  med	  händerna	  det	  de	  talar	  om.	  

Jönsson	  (2007)	  beskriver	  hur	  barnen	  i	  hennes	  klass	  under	  hennes	  läsning	  av	  en	  bok	  

lyssnar	  och	  förstår	  med	  hela	  kroppen	  genom	  att	  känna,	  göra	  ljud,	  visualisera	  och	  prova	  

det	  som	  händer	  i	  texten	  (Jönsson	  2007:71).	  Kress	  hävdar	  att	  alla	  meddelanden	  är	  

multimodala	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt,	  men	  att	  man	  i	  skolan	  fokuserar	  på	  ett	  enda	  medium,	  

det	  skrivna	  ordet.	  Ritande,	  målande,	  byggande	  och	  lek	  ses	  som	  uttryckande	  av	  känslor	  

istället	  för	  kommunikation	  (Kress	  1997:9).	  
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I	  de	  tidigare	  redovisade	  samtalen	  kring	  att	  gå	  vilse	  uppmärksammas	  pedagogens	  

stöttning	  genom	  hänvisning	  till	  samtalet	  dagen	  innan.	  Detta	  ledde	  ett	  barn	  till	  att	  minnas	  

sin	  idé	  att	  det	  farliga	  inte	  bara	  kunde	  vara	  krokodilen	  utan	  också	  att	  gå	  vilse.	  Strax	  innan	  

i	  samma	  exempel	  (exempel	  2)	  föreslår	  Randa	  att	  det	  farliga	  kan	  vara	  ”Såna	  här	  slangar”.	  

Hennes	  kamrat	  Mina	  stöttar	  genom	  att	  visa	  något	  i	  luften	  med	  slingrande	  händer.	  

Pedagogen	  ser	  som	  sin	  uppgift	  att	  hjälpa	  barnen	  minnas	  gårdagens	  samtal	  istället	  för	  att	  

bekräfta	  de	  krokodiler	  och	  eventuella	  ormar	  barnen	  lyfter	  fram	  denna	  dag.	  En	  pedagogs	  

uppgift	  kan	  ses	  som	  att	  bekräfta	  barn	  i	  stunden	  men	  även	  att	  härbärgera	  barns	  

erfarenheter.	  Om	  pedagoger	  alltid	  ska	  bekräfta	  barn	  genom	  att	  upprepa	  det	  barn	  säger	  

skulle	  ett	  samtal	  bli	  omöjligt.	  Exemplet	  visar	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  pedagogers	  möjligheter	  

och	  svårigheter	  att	  stötta	  och	  utmana	  barns	  förmågor.	  

Skillnad	  mellan	  första	  läsningen	  och	  omläsning	  
Morrow	  (1988)	  har	  studerat	  upprepad	  läsning	  jämfört	  med	  att	  läsa	  nya	  böcker	  hela	  

tiden	  i	  ett	  experiment	  med	  fyraåriga	  förskolebarn.	  De	  barn	  som	  hade	  lägst	  språklig	  

förmåga	  höjde	  nivån	  av	  komplexiteten	  i	  kommentarerna	  mest	  av	  att	  få	  höra	  böcker	  flera	  

gånger.	  Det	  var	  också	  de	  som	  ökade	  sin	  vilja	  att	  kommentera	  mest.	  För	  gruppen	  med	  

högst	  språklig	  kompetens	  sjönk	  nivån	  av	  kommentarer	  något	  vid	  upprepad	  läsning	  

(Morrow	  1988:101).	  Att	  läsa	  flera	  gånger	  ser	  ut	  att	  vara	  mycket	  givande,	  men	  behöver	  

ske	  med	  klokhet	  i	  val	  av	  böcker,	  nyanserat	  urval	  av	  deltagare	  och	  en	  avvägning	  av	  när	  

det	  är	  dags	  att	  ta	  en	  ny	  bok.	  

Äldre	  barn	  som	  lärt	  sig	  att	  läsa	  och	  väljer	  att	  läsa	  om	  böcker	  har	  studerats	  mer	  än	  

förskolebarns	  erfarenheter	  av	  omläsning	  (Jönsson	  2007:166	  refererar	  till	  flera	  

forskare).	  Fry	  tänker	  att	  anledningar	  för	  ett	  barn	  att	  läsa	  om	  böcker	  kan	  vara	  att	  minnas,	  

reproducera,	  förnya	  eller	  känslan	  av	  att	  äga.	  En	  flicka	  som	  läser	  en	  bok	  så	  många	  som	  

nio	  gånger	  kan	  berätta	  om	  den	  som	  om	  det	  var	  hennes	  egen	  historia	  (Fry	  1985:9‒10)	  .	  

Jönsson	  (2007)	  har	  i	  sin	  undersökning	  av	  elevernas	  läsloggar	  sett	  att	  de	  läser	  om	  en	  del	  

böcker,	  men	  att	  det	  inte	  varit	  så	  vanligt	  att	  de	  antecknat	  omläsning.	  Det	  kan	  dock	  ha	  

förekommit	  omläsningar	  som	  inte	  har	  blivit	  uppskrivna.	  I	  boksamtal	  säger	  en	  flicka	  att	  

hon	  läste	  om	  för	  att	  hon	  inte	  tyckte	  att	  hon	  förstod	  så	  mycket	  av	  kapitelboken	  (Jönsson	  

2007:167).	  Melander	  (1991)	  skriver	  om	  lärare	  i	  skolan	  som	  läser	  om	  en	  saga	  två	  gånger,	  

vilket	  eleverna	  uppfattar	  som	  positivt	  därför	  att	  de	  inser	  att	  de	  inte	  förstått	  allt	  från	  

början	  (Melander	  1991:54).	  
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Materialet	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  Småflodhästarnas	  äventyr	  har	  inte	  haft	  fokus	  på	  

omläsning	  utan	  avgörandet	  för	  hur	  många	  gånger	  en	  bok	  ska	  läsas	  har	  överlåtits	  till	  

pedagogerna.	  Därför	  har	  omläsningen	  av	  boken	  och	  den	  sociala	  processen	  varierat	  

mellan	  grupperna	  och	  även	  antalet	  gånger	  boken	  lästs.	  

En	  utveckling	  mot	  ett	  friare	  förhållningssätt	  till	  historien	  kan	  ses	  när	  ett	  barn	  lyssnat	  

flera	  gånger	  på	  boken.	  Då	  Mattias	  får	  höra	  boken	  igen	  försöker	  han	  hitta	  på	  en	  fantasifull	  

alternativ	  handling.	  Mattias:	  ”Tänk	  om	  han	  biter	  av	  hans	  svans!”	  (Pekar	  på	  krokodilen	  

först	  och	  flodhästmadammen	  sedan).	  ”Tror’u	  det?”,	  frågar	  PAULINA.	  ”Ja,	  a,	  ha,	  he”,	  

skrattar	  Mattias.	  Andra	  barn	  försöker	  också	  se	  en	  alternativ	  utveckling	  av	  historien	  efter	  

omläsningar.	  Nikolaj	  om	  krokodilen:	  ”Vet	  du,	  han	  måste	  gå	  snabbare.	  Han	  måste	  gå	  här	  o	  

äta	  upp	  nån	  av	  dom.”	  Även	  Gloria	  tar	  krokodilens	  perspektiv:	  ”Han	  vill	  äta	  upp	  dom.”	  

Pedagogen:	  ”Ser	  han	  hungrig	  ut?”	  Gloria:	  ”Ja…	  han	  vill	  äta	  upp	  dom	  som	  e	  jättegott…	  han	  

tänker	  ta	  hem	  dom.”	  Dessa	  tre	  olika	  bilderboksstunder	  uppvisar	  gemensamma	  drag.	  

Nyläsningsaffekt	  blir	  omläsningskunskap	  
Det	  som	  kan	  vara	  rysligt	  spännande	  från	  början	  kan	  förändras	  av	  att	  barnet	  känner	  till	  

hur	  det	  ska	  gå.	  Det	  kan	  beskrivas	  som	  att	  nyläsningsaffekt	  blir	  omläsningskunskap.	  För	  

att	  tydliggöra	  presenteras	  utbrutna	  delar	  av	  yttranden	  ur	  olika	  bilderboksstunder.	  

Nyläsningsaffekt	  blir	  till	  …	   …	  omläsningskunskap	  

Nikolaj:	  ”Ähm,	  orm,	  tigrar.”	   Nikolaj:	  ”…	  krockodiler!”	  

Mattias:	  ”han	  kommer	  efter	  den	  dära.”	  

(Fokuserad	  spänning	  i	  ovisshet)	  

Mattias:	  ”Men	  tänk	  om	  han	  biter	  av	  svansen	  på	  

han?”	  (Spekulerar	  i	  alternativ	  handling)	  

Dolores:	  ”O	  dom	  kan	  drunkt	  na.”	   SALLY:	  ”Ja,	  men	  dom	  kom	  ju	  upp	  där,	  titta!”	  

Randa:	  ”O	  drunknar?”	   Lucas:	  ”Men	  dom	  simmar	  ju	  hela	  vägen	  hem!”	  

	  

Nikolaj	  visar	  på	  första	  raden	  att	  han	  från	  början	  inte	  vet	  vad	  som	  ska	  dyka	  upp	  i	  

djungeln.	  Han	  gissar	  på	  orm	  och	  tigrar.	  När	  han	  vet	  hur	  det	  går	  vid	  omläsning	  så	  berättar	  

han	  om	  den	  krokodil	  han	  nu	  känner	  till	  ska	  komma.	  På	  den	  sista	  raden	  är	  det	  inte	  

samma	  barn	  som	  talar	  om	  drunkningsrisken,	  utan	  ett	  barn	  i	  gruppen,	  Randa,	  som	  trots	  

omläsning	  är	  orolig	  för	  småflodhästarna.	  Men	  det	  är	  ändå	  ett	  exempel	  på	  att	  det	  som	  kan	  

framstå	  på	  ett	  sätt,	  drunkningsrisken,	  kan	  kommenteras	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  efter	  

omläsning	  för	  ett	  annat	  barn,	  nämligen	  Lucas.	  I	  den	  näst	  sista	  raden	  reagerar	  Dolores	  vid	  
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sin	  första	  läsning	  spontant	  med	  rädsla	  för	  drunkning	  och	  får	  då	  ett	  direkt	  svar	  av	  

pedagogen	  (som	  hade	  läst	  boken	  i	  förväg).	  

I	  den	  lilla	  gruppen	  på	  Spenaten	  har	  barnen	  redan	  hört	  boken	  en	  gång.	  Ändå	  sitter	  

barnen	  väldigt	  tysta,	  koncentrerade	  och	  storögda	  vid	  det	  förtätade	  ögonblick	  då	  

krokodilen	  närmar	  sig.	  SIGRID	  har	  ett	  lugnt	  tonfall	  och	  hon	  avbryter	  sin	  läsning	  här	  och	  

frågar:	  ”Vem	  ligger	  o	  lurar	  där	  i	  gräset?”	  ”Krokodilen”,	  svarar	  Randa.	  Efter	  lite	  

spekulationer	  om	  det	  är	  en	  mamma-‐	  eller	  pappakrokodil,	  får	  barnen	  frågan	  hur	  de	  

tycker	  att	  bilden	  är.	  ”Farlig”,	  svarar	  Ban.	  	  

	  

Exempel	  9A	  

Förskoleavdelningen	  Spenaten,	  på	  golvet	  i	  ett	  litet	  rum.	  

Deltagare:	  Ban,	  Randa,	  Linda,	  Marwan,	  Lucas	  samt	  pedagogen	  SIGRID.	  

	  

123	  SIGRID:	   Man	  vill	  inte	  riktigt	  att,	  att	  den	  ska	  hinna	  fram	  till	  flodhästen,	  	  
	   [eller	  hur?	  
124	  Ban:	   [Jag	  tycker	  att	  också	  den	  [e	  läskig.	  

125	  Lucas:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [Det	  kommer	  den	  inte	  heller.	  

126	  SIGRID:	   Nej,	  det	  e	  tur	  att	  vi	  vet	  det.	  

	  

Lucas	  kommenterar	  något	  som	  den	  upplyste	  läsaren	  redan	  vet,	  nämligen	  hur	  det	  ska	  gå.	  

Det	  är	  en	  avgörande	  skillnad	  att	  läsa	  första	  och	  andra	  gången.	  Omläsningskunskapen	  

som	  Lucas	  visade	  ovan	  och	  hans	  försäkran	  i	  exempel	  9A	  visar	  också	  att	  just	  Lucas	  håller	  

koll	  på	  handlingen,	  medan	  Randa	  (i	  texten	  ovan	  9A)	  reagerar	  som	  om	  hon	  inte	  har	  läst	  

boken	  förut	  liksom	  Ban	  i	  exemplet	  9A.	  

Den	  dramatiska	  handlingen	  på	  uppslag	  8	  när	  flodhästmadammen	  attackerar	  krokodilen	  

uppvisar	  stor	  variation	  i	  vad	  som	  diskuteras	  vid	  de	  olika	  bilderboksstunderna.	  I	  

PAULINAS	  första	  läsning	  (exempel	  1A,	  tur	  52),	  efter	  skrattet,	  kommenterar	  Nikolaj	  att	  

krokodilen	  ”blev	  liten”	  på	  högersidan.	  PAULINA	  ställer	  en	  kontrollfråga	  till	  barnen	  om	  

var	  flodhästmadammen	  gömde	  sig	  någonstans.	  I	  SALLYS	  läsning	  som	  är	  starkt	  

dramatisk	  sitter	  barnen	  absolut	  tysta	  och	  stilla	  under	  och	  efter	  det	  dramatiska	  

uppslaget.	  Det	  är	  första	  gången	  de	  hör	  boken.	  
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Smidt	  använder	  begreppet	  subjektiv	  relevans	  för	  att	  beskriva	  att	  kunskapsutveckling	  

alltid	  förutsätter	  en	  upplevelse	  av	  att	  det	  är	  något	  viktigt	  som	  pågår	  i	  den	  sociala	  

processen	  i	  läsningen	  eller	  i	  samtalet	  (Smidt	  1989:33).	  

De	  som	  lyssnar	  för	  andra	  eller	  tredje	  gången	  visar	  andra	  reaktioner.	  I	  Glorias	  tredje	  

omgång	  utfrågas	  hon	  av	  PETRA.	  

	  

Exempel	  10A	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  i	  en	  läshörna	  i	  lekrummet.	  

Deltagare:	  Gloria	  och	  pedagogen	  PETRA.	  

	  

50	  PETRA:	   Det	  e	  nån	  som	  följer	  efter	  dom.	  

51	  Gloria:	   En	  krokodil.	  

52	  PETRA:	   Vad	  tror	  du	  han	  vill	  göra	  då?	  

53	  Gloria:	   Han	  vill	  äta	  upp	  dom.	  

54	  PETRA:	   Ser	  han	  hungrig	  ut?	  

55	  Gloria:	   Ja,	  

56	  PETRA:	   Hur	  ser	  man	  att	  han	  e	  hungrig	  då?	  

57	  Gloria.	  	   Han,	  han	  se	  att	  han	  vill	  äta	  upp	  dom	  som	  e	  jättegott.	  

58	  PETRA:	   Hur	  tycker	  du	  att	  det	  ser	  ut?	  

59	  Gloria:	   Han,	  han	  sa,	  han	  tänker	  ta	  hem	  dom.	  

60	  PETRA:	   TROR	  DU?	  

61	  Gloria:	   (Nickar)	  

62	  PETRA:	   Alla	  tre?	  

63	  Gloria:	   Mm.	  (Ler)	  

64	  PETRA:	   Oj,	  oj,	  oj.	  

	  

Gloria	  och	  PETRA	  är	  avslappnade	  och	  neutrala	  i	  sin	  behandling	  av	  den	  starka	  

konfrontationen	  i	  boken.	  Gloria	  ser	  ut	  att	  ta	  krokodilens	  perspektiv	  när	  hon	  

kommenterar	  smaken	  på	  småflodhästarna.	  	  

På	  ett	  liknande	  sätt	  förklarar	  Mattias	  krokodilens	  vilja	  i	  sin	  andra	  omgång:	  

	  

Exempel	  11A	  
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Förskoleavdelningen	  Piraten,	  i	  en	  läshörna	  i	  lekrummet.	  

Deltagare:	  Mattias,	  Mats,	  Jessy,	  Karmina	  samt	  pedagogen	  PETRA.	  

	  
43	  PETRA:	   Men	  det	  e	  nån	  som	  förföljer	  dom!	  

44	  Mattias:	   Han!	  

45	  PETRA:	   Oj,	  oj,	  oj.	  

46	  Mattias:	   Han	  vill	  äta	  upp	  de.	  

	  

Det	  är	  fler	  som	  visar	  en	  fascination	  för	  den	  starka	  scenen	  och	  försöker	  säga	  något	  nytt	  

när	  de	  nu	  vet	  hur	  historien	  löper.	  I	  en	  bilderboksstund	  där	  alla	  har	  hört	  boken	  förut	  

utspinner	  sig	  följande	  samtal:	  

	  

Exempel	  12A	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  i	  en	  läshörna	  i	  lekrummet.	  

Deltagare:	  Mattias,	  Nikolaj,	  Jessy,	  Karmina	  samt	  pedagogen	  PAULINA.	  

	  

60	  PAULINA:	   Dom	  glömmer	  alldeles	  bort	  att	  vara	  försiktiga.	  (Slutet	  av	  uppslag	  7)	  

61	  Mattias:	   Fast	  det	  finns	  krokodiler.	  

62	  Nikolaj:	   Ja	  men	  titta,	  han	  följer,	  han	  måste	  gå	  så	  –	  så!	  (Visar	  hur	  krokodilen	  ska	  simma)	  

63	  PAULINA:	   Tror	  ni	  att	  dom	  ser	  krokodilen?	  

64	  Nikolaj:	   Vet	  du?	  Han,	  han	  måste	  gå	  snabbare,	  han	  måste	  gå	  här	  o	  äta	  upp	  nån	  av	  dom.	  

65	  PAULINA:	   (PAULINA	  läser	  hela	  uppslag	  8	  då	  krokodilen	  simmar	  efter	  flodhästarna.	  
Barnen	  är	  mycket	  fokuserade)	  Nästa	  gång	  biter	  jag	  svansen	  av	  dig!	  (Nikolaj	  
skrattar)	  

66	  Mattias:	   Men	  tänk	  om	  han↑biter	  av	  svansen	  på	  han↑!	 (Pekar	  på	  krokodil,	  sen	  flodhäst)	  

67	  PAULINA:	   Av	  flodhästen?	  

68	  Mattias:	   (Nickar)	  

69	  Nikolaj:	   Flodhästar	  e	  inte	  såå…	  Eeh	  …	  Hajar	  kan	  äta	  upp	  krokodiler.	  Dom	  har	  STÖRRE	  
mun.	  Men	  krokodiler	  har,	  har,	  den,	  den	  var	  inte	  så	  här	  stor,	  liten	  mun.	  Den	  var	  
större.	  Ända	  till,	  till	  BORDET	  så	  här	  stor:	  woom↑!	 Ja,	  den	  kunde	  äta	  upp	  en	  tjej	  
(Slår	  ihop	  händerna	  som	  ett	  gap)	  som	  var	  så	  här	  (Visar	  med	  fem	  fingrar	  mot	  
PAULINA).	  	  O	  sen	  en,	  också	  en	  pappa.	  (Slår	  ihop	  händerna	  igen	  som	  ett	  gap)	  

70	  PAULINA:	   Mmhm.	  

71	  Karmina:	   PAULINA.	  

72	  PAULINA:	  	   Ja.	  

73	  Karmina:	   Ja	  har	  fått	  en	  sån	  här	  klänning.	  
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74	  PAULINA:	   Mm.	  

75	  Nikolaj:	   O	  sen,	  den,	  den,	  den…	  

76	  PAULINA:	   Ska	  vi	  fortsätta	  lite?	  

77	  Nikolaj:	   Den	  kunde,	  den	  kunde	  äta	  den	  och	  allt	  kunde	  den	  äta.	  O	  men,	  titta	  va	  här!	  
Krokodilen	  igen!	  (Ser	  plötsligt,	  och	  pekar	  på,	  den	  komiska	  krokodilen	  på	  
boken	  som	  blir	  läst	  för	  småflodhästarna)	  

78	  PAULINA:	   (Börjar	  läsa)	  

	  

Till	  att	  börja	  med:	  när	  Mattias	  föreslår	  att	  krokodilen	  kan	  bita	  flodhästmadammen	  är	  det	  

ett	  upprepande	  av	  samma	  ide	  som	  han	  framfört	  tidigare	  i	  andra	  bilderboksstunder.	  

Nikolaj	  pratar	  om	  hajar	  och	  krokodiler.	  Det	  är	  en	  fortsättning	  på	  det	  han	  och	  Karmina	  

berättade	  något	  tidigare	  i	  samma	  bilderboksstund	  (se	  framåt	  i	  exempel	  16A).	  Nikolaj	  

använder	  sina	  erfarenheter	  eller	  snarare	  vad	  han	  vet	  om	  hajarnas	  tänder	  för	  att	  förstå	  

bokens	  relation	  mellan	  flodhästmadammen	  och	  krokodilen.	  Det	  kan	  ses	  som	  sökande	  

efter	  kunskap.	  Barnen	  tar	  livet	  och	  jämför	  med	  texten,	  ”life-‐to-‐text”,	  (Cochran-‐Smith	  

1984:174).	  Det	  kan	  också	  problematiseras	  med	  en	  alternativ	  tolkning.	  

Leken	  i	  samtalet	  

För	  Mattias	  är	  det	  fjärde	  läsningen	  och	  för	  Nikolaj	  är	  det	  tredje.	  De	  har	  självmant	  

kommit	  för	  att	  höra	  boken.	  De	  gör,	  liksom	  tidigare	  Gloria	  (exempel	  10A),	  ett	  försök	  att	  

formulera	  ett	  kontrafaktiskt	  resonemang.	  Tänk	  om	  krokodilen	  kommer	  fram,	  tänk	  om	  

han	  kan	  simma	  snabbare,	  tänk	  om	  krokodilen	  kan	  bita	  flodhästmadammen.	  Det	  kan	  

tolkas	  som	  att	  den	  som	  känner	  till	  en	  spännande	  historia	  mycket	  väl,	  kan	  tycka	  att	  det	  är	  

intressant	  att	  tänka	  på	  hur	  det	  skulle	  ha	  kunnat	  gå.	  En	  tolkning	  som	  är	  möjlig	  är	  att	  det	  

är	  roligt	  att	  vända	  uppochner	  på	  moralen	  att	  historien	  ska	  sluta	  gott	  och	  att	  det	  skulle	  

kunna	  tolkas	  som	  lek.	  Knutsdotter	  Olofsson	  ser	  leken	  som	  spontan	  när	  verkligheten	  

hanteras	  på	  ett	  respektlöst	  sätt	  och	  att	  leken	  har	  en	  som	  om-‐karaktär	  (Knutsdotter	  

Olofsson	  1992:9).	  

Simonsson	  visar	  hur	  barn	  med	  hjälp	  av	  bilderböcker	  skapar	  ingångar	  till	  att	  skapa	  en	  

egen	  värld	  som	  de	  fyller	  med	  eget	  innehåll.	  Bokaktiviteten	  utan	  vuxna	  förvandlas	  till	  

fantasilek	  (Simonsson	  2004:148).	  Här	  i	  studien	  ser	  det	  inte	  ut	  som	  att	  det	  finns	  en	  

motsättning	  i	  att	  se	  barnens	  kontrafaktiska	  resonemang	  som	  en	  form	  av	  lek,	  eller	  som	  

omvändningar	  (Tjukovskij	  1975:163).	  De	  olika	  tolkningarna	  harmonierar.	  
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Sammanfattning	  	  
Det	  farliga	  är	  det	  tema	  som	  dominerar	  i	  Småflodhästarnas	  äventyr	  i	  betydelsen	  att	  det	  

dominerar	  i	  bokens	  upptag	  hos	  barn	  och	  pedagoger	  i	  de	  sju	  bilderboksstunderna.	  

Tre	  tematiska	  delområden	  återfinns	  och	  dominerar	  i	  samtalen.	  För	  det	  första	  det	  farliga	  

med	  att	  gå	  i	  djungeln,	  för	  det	  andra	  det	  farliga	  med	  krokodilen	  och	  för	  det	  tredje	  det	  

farliga	  med	  att	  hoppa	  i	  vattnet	  som	  i	  sig	  kan	  delas	  in	  i	  tre	  skilda	  faror.	  	  

Småflodhästarnas	  äventyr	  utmanar	  barnens	  fantasi	  när	  den	  ställer	  frågan	  om	  vad	  som	  är	  

farligt	  i	  djungeln	  (uppslag	  4).	  Barnen	  svarar	  med	  sina	  idéer	  om	  vad	  som	  är	  farligt	  i	  

djungeln.	  Många	  nämner	  tigrar	  och	  lejon	  till	  och	  med	  när	  de	  efter	  flera	  läsningar	  vet	  att	  

boken	  inte	  svarar	  på	  frågan	  och	  det	  farliga	  sedan	  visar	  sig	  i	  floden.	  Barnen	  går	  i	  dialog	  

med	  texten	  utifrån	  egna	  erfarenheter.	  Olika	  djurs	  farlighet	  jämförs.	  Bokens	  spännande	  

handling	  får	  barnen	  att	  sitta	  andlöst	  stilla	  när	  läsningen	  är	  dramatisk.	  Faran	  med	  att	  gå	  i	  

djungeln	  sätter	  barnens	  fantasi	  i	  rörelse.	  Efterhand	  formas	  pedagogernas	  sätt	  att	  

behandla	  ämnet	  utifrån	  barnens	  reaktioner.	  Man	  kan	  säga	  att	  här	  är	  det	  barnen	  som	  

genom	  sin	  tolkning	  visar	  vägen	  för	  pedagogerna.	  	  

Krokodilens	  hotfulla	  närmande	  kommenteras	  i	  alla	  bilderboksstunder.	  Ett	  litet	  leende	  

från	  pedagogen	  efter	  den	  dramatiska	  upplösningen	  utlöser	  ett	  befriat,	  stort	  skratt	  bland	  

barnen.	  På	  vilket	  sätt	  pedagogerna	  än	  läser	  verkar	  det	  som	  en	  tvingande	  nödvändighet	  

för	  barnen	  att	  kommentera	  krokodilen	  när	  den	  dyker	  upp.	  I	  varje	  läsning	  säger	  något	  

barn	  något	  om	  den.	  	  

Från	  bokens	  början	  till	  slut	  kommenterar	  barn,	  och	  många	  gånger	  även	  pedagoger,	  faran	  

av	  att	  man	  kan	  drunkna	  om	  man	  hoppar	  i	  på	  djupt	  vatten,	  dels	  när	  man	  är	  liten	  och	  dels	  

om	  man	  inte	  har	  någon	  form	  av	  simring	  eller	  armpuffar.	  Även	  om	  det	  inte	  är	  livsfarligt	  

att	  hoppa	  från	  hög	  höjd	  är	  barnen	  mycket	  inlevelsefulla	  när	  det	  gäller	  både	  hoppet	  från	  

Höga	  Klippan	  och	  från	  trampolinen	  före	  och	  efter	  påbyggnaden.	  De	  pratar	  mycket	  om	  

hoppen	  som	  om	  de	  själva	  deltar	  och	  kan	  berätta	  både	  om	  att	  de	  vågar	  eller	  att	  de	  inte	  

vågar	  hoppa	  från	  olika	  höjder	  i	  boken.	  Den	  egna	  erfarenheten	  av	  att	  simma	  eller	  inte	  

simma	  aktualiseras.	  Barnen	  ställer	  boken	  mot	  sitt	  eget	  liv	  och	  sätter	  in	  sitt	  eget	  liv	  i	  

bokens	  historia.	  När	  samtalet	  är	  öppet	  för	  barnens	  infall	  byter	  barnen	  lätt	  perspektiv	  

mellan	  bokens,	  sitt	  eget	  liv,	  medievärldar	  eller	  genom	  att	  sätta	  in	  sig	  själva	  i	  bokens	  

kontext.	  	  
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Pedagogerna	  fångas	  av	  flodhästmadammens	  tankar	  om	  trampolinen	  och	  påbyggnaden.	  

Många	  frågor	  ställs	  till	  barnen	  om	  höjden	  på	  Höga	  Klippan	  och	  trampolinen	  före	  och	  

efter	  påbyggnaden.	  Barnen	  svarar	  gärna	  på	  frågorna,	  även	  när	  de	  själva	  har	  andra	  

samtalsämnen	  igång,	  men	  de	  lyckas	  ofta	  vrida	  ämnet	  mot	  själva	  upplevelsen	  av	  att	  

hoppa	  i	  vattnet.	  Även	  i	  detta	  fall	  är	  det	  barnen	  som	  leder	  pedagogerna	  snarare	  än	  

tvärtom.	  

När	  handlingen	  vid	  omläsningar	  är	  känd,	  är	  den	  okända	  faran	  i	  djungeln	  fortfarande	  

föremål	  för	  spekulationer	  kring	  egna	  tolkningar,	  medan	  krokodilen	  inte	  längre	  kan	  

skrämma	  när	  barnen	  vet	  hur	  berättelsen	  slutar.	  Istället	  sker	  då	  försök	  av	  barnen	  att	  

formulera	  möjliga	  alternativa	  scenarier.	  De	  barn	  som	  prövar	  att	  hitta	  på	  möjliga	  

alternativa	  utvecklingar	  av	  bokens	  historia	  är	  de	  barn	  som	  hört	  boken	  flest	  gånger.	  Det	  

framstår	  som	  en	  form	  av	  lek.	  

I	  pedagogernas	  betoning	  på	  att	  styra	  samtalet	  mot	  höjden	  av	  trampolinbygget	  kan	  viljan	  

att	  arbeta	  med	  temat	  relationen	  mellan	  vuxna	  och	  barn	  anas.	  	  
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Textrörlighet	  och	  föreställningsvärldar	  i	  Småflodhästarnas	  äventyr	  
Detta	  avsnitt	  ger	  exempel	  på	  samtal	  där	  inte	  innehållet	  på	  samma	  sätt	  är	  i	  fokus.	  Istället	  

visas	  hur	  olika	  föreställningsvärldar	  skapas.	  Hur	  utvecklas	  dessa	  föreställningsvärldar	  

av	  en	  läsare,	  betraktare	  eller	  lyssnare?	  Langer	  (1995:9)	  menar	  att	  de	  växer	  ur	  vår	  

önskan	  om	  meningsfullhet,	  som	  ett	  resultat	  av	  en	  människas	  personliga	  och	  kulturella	  

erfarenheter.	  Liberg	  m.fl.	  (2010c:45)	  talar	  bland	  annat	  om	  att	  samtal	  om	  texter	  är	  ett	  

sätt	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  lärande.	  Skönlitteratur	  ger	  även	  erfarenheter	  och	  

upplevelser	  som	  formar	  vår	  identitet	  (Liberg	  m.fl.	  2010c:45).	  

Föreställningsvärldarna	  är	  unika	  för	  varje	  människa	  och	  består	  av	  den	  uppsättning	  

idéer,	  bilder,	  frågor	  och	  argument	  som	  uppfyller	  sinnet	  vid	  varje	  läsning,	  eller	  för	  den	  

delen	  vid	  andra	  erfarenheter	  där	  man	  delar	  tankar	  och	  förståelse	  (Langer	  1995:9).	  Hon	  

särskiljer	  fyra	  föreställningsvärldar	  som	  alla	  återfinns	  i	  materialet	  om	  Småflodhästarnas	  

äventyr,	  men	  i	  olika	  grad.	  	  

Dessa	  föreställningsvärldar	  överensstämmer	  och	  motsvarar	  i	  hög	  grad	  begreppet	  

textrörlighet	  som	  utvecklats	  av	  Liberg	  (Liberg	  m.fl.	  2010c:46).	  I	  den	  textbaserade	  

textrörligheten	  rör	  sig	  läsaren	  inom	  texten	  på	  ytan	  som	  i	  Langers	  första	  

föreställningsvärld,	  men	  även	  på	  djupet	  i	  texten	  som	  i	  den	  andra	  föreställningsvärlden.	  

Denna	  textrörlighet	  kallas	  för	  centripetal	  för	  att	  den	  rör	  sig	  in	  mot	  texten.	  Den	  

utåtriktade	  textrörligheten	  handlar	  om	  att	  röra	  sig	  ut	  från	  texten	  centrifugalt,	  i	  riktning	  

mot	  andra	  erfarenheter	  eller	  andra	  texter.	  Även	  en	  interaktiv	  textrörlighet	  rör	  sig	  ut	  från	  

texten	  för	  att	  fördjupa	  förståelsen	  av	  den	  på	  ett	  metaplan,	  till	  exempel	  genom	  att	  förstå	  

hur	  texten	  har	  påverkat	  läsaren	  (Liberg	  m.fl.	  2010:67).	  

Barnens	  frågor	  –	  att	  röra	  sig	  in	  i	  texten	  

Langers	  första	  föreställningsvärld,	  att	  vara	  utanför	  och	  kliva	  in	  i	  en	  föreställningsvärld,	  är	  

en	  rörelse	  in	  mot	  texten	  bland	  annat	  med	  hjälp	  av	  frågor	  (Langer	  1995:16).	  Pedagogen	  i	  

en	  av	  bilderboksstunderna	  börjar	  läsa	  och	  Mattias	  ställer	  en	  fråga:	  ”Va	  e	  dom	  hade	  dä	  

bytta?”	  Han	  pekar	  mot	  trampolinen	  och	  vill	  ha	  svar	  på	  vad	  det	  är	  för	  någonting.	  Andra	  

frågor	  som	  ställs	  i	  de	  andra	  bilderboksstunderna	  är	  var	  flodhästmadammen	  bor,	  varför	  

det	  är	  bra	  med	  badringar,	  vilken	  småflodhäst	  som	  går	  först,	  om	  småflodhästarna	  har	  

några	  namn	  eller	  vad	  flodhästmadammen	  bjuder	  småflodhästarna	  på	  att	  dricka.	  Det	  blir	  

tydligt	  att	  frågorna	  visar	  att	  barnen	  saknar	  en	  pusselbit	  för	  att	  skapa	  en	  

föreställningsvärld	  –	  de	  rör	  sig	  in	  mot	  texten.	  Vissa	  frågor	  har	  givna	  svar,	  andra,	  som	  
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frågan	  om	  badringen,	  blir	  till	  intressanta	  samtalsämnen	  och	  vissa	  kan	  inte	  ha	  något	  

färdigt	  svar,	  som	  till	  exempel	  vad	  småflodhästarna	  har	  för	  namn.	  	  

Endast	  på	  två	  ställen	  i	  bokens	  text	  ber	  barnen	  om	  att	  få	  ett	  ord	  förklarat	  för	  sig	  under	  de	  

sju	  bilderboksstunderna.	  Det	  ena	  är	  ordet	  komiska.	  Många	  händelser	  i	  text	  eller	  bild	  ser	  

ut	  att	  påverka	  barnens	  reaktioner	  på	  ett	  mycket	  likartat	  sätt.	  I	  tre	  olika	  

bilderboksstunder	  händer	  samma	  sak	  när	  bilden	  visar	  hur	  flodhästmadammen	  läser	  en	  

bok	  för	  småflodhästarna	  som	  skrattar	  gott.	  Texten	  är:	  ”Men	  krokodiler	  kan	  också	  vara	  

lite	  komiska.”	  Då	  utbrister	  barnen	  i	  tre	  olika	  bilderboksstunder,	  den	  första,	  den	  tredje	  

och	  den	  sjätte:	  

Vincent	   Komiska,	  va	  e	  det?	  

Nikolaj	   Vad	  e	  de	  där?	  PAULINA:	  Vad	  då	  för	  nåt?	  Nikolaj:	  Eh,	  

komiska.	  

Dolores	   °Va	  e	  komiska	  för	  nåt?°	  

	  

Även	  pedagogernas	  reaktioner	  överensstämmer.	  När	  pedagogerna	  svarar	  är	  det	  med	  i	  

stort	  samma	  ord:	  

PAULINA	   Dom	  e	  lite	  roliga.	  

PAULINA	   Komiska?	  Dom	  kan	  va	  lite	  roliga.	  

SALLY	   Det	  betyder	  att	  dom	  kan	  va	  lite	  roliga	  också.	  

	  

Det	  finns	  anledning	  att	  fråga	  sig	  vad	  det	  beror	  på	  att	  barn	  inte	  oftare	  frågar	  vad	  ord	  

betyder.	  Det	  är	  känt	  att	  det	  språk	  barn	  möter	  i	  litteratur	  som	  regel	  är	  mer	  komplext	  än	  

vardagligt	  tal.	  Det	  har	  ett	  vidare	  omfång	  av	  grammatiska	  strukturer	  och	  större	  

vokabulär	  (Barton	  1994:145).	  Kanske	  är	  bilderboksmediet	  så	  genialiskt	  att	  bilderna	  

berättar	  det	  inte	  texten	  berättar?	  Eller	  kan	  det	  vara	  en	  fråga	  som	  inte	  upplevs	  som	  

tillräckligt	  viktig	  för	  att	  barnen	  ska	  avbryta	  läsningen?	  En	  skicklig	  barnboksförfattare	  

har	  säkert	  ansträngt	  sig	  för	  att	  lägga	  språket	  på	  en	  stimulerande	  men	  anpassad	  nivå.	  

Barnens	  föreställningsvärldar	  skapas	  utifrån	  ikonotexten.	  En	  mening	  ligger	  nedlagd	  i	  

boken,	  men	  tolkas	  genom	  röst	  och	  åtbörder	  av	  pedagogen	  som	  läser.	  Det	  går	  även	  att	  se	  
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detta	  som	  att	  bokens	  mening	  inte	  finns	  förrän	  den	  tolkas	  (Rosenblatt	  1982:269).	  

Barnens	  föreställningsvärldar	  skapas	  inte	  bara	  då	  de	  yttrar	  sig,	  utan	  kontinuerligt	  under	  

läsningen	  (Langer	  1995:9).	  Metoden	  i	  denna	  studie	  är	  dock	  otillräcklig	  för	  att	  dra	  

slutsatser	  om	  det	  som	  inte	  syns	  eller	  hörs	  av	  barnens	  och	  pedagogernas	  respons.	  

Langer	  benämner	  de	  hållningar	  som	  bygger	  föreställningsvärldar	  för	  ”stances”	  vilket	  

ibland	  översätts	  med	  faser.	  Jag	  vill	  istället	  använda	  begreppet	  hållningar	  eftersom	  

Langer	  menar	  att	  det	  inte	  är	  frågan	  om	  fyra	  hållningar	  som	  läsaren	  går	  igenom	  den	  ena	  

efter	  den	  andra,	  vilket	  termen	  faser	  indikerar.	  Langer	  förklarar	  dem	  som	  ”en	  

återkommande,	  skiftande	  och	  ibland	  samverkande	  uppsättning	  strategier”	  (Langer	  

2005:38).	  Den	  första	  hållningen	  är	  av	  naturliga	  skäl	  vanlig	  i	  början	  av	  läsningen	  skriver	  

Langer	  men	  uppträder	  genom	  hela	  läsningen	  (Langer	  1995:16),	  vilket	  exemplet	  med	  

ordet	  komiska	  ovan	  visar.	  Ordet	  dyker	  upp	  i	  slutet	  av	  boken	  och	  aktiverar	  barnens	  vilja	  

att	  förstå	  betydelsen.	  Melander	  fann	  att	  även	  de	  pedagoger	  som	  visade	  att	  de	  ville	  ha	  

tyst	  under	  läsningen	  ändå	  svarade	  kort	  på	  frågor	  om	  de	  framstod	  som	  relevanta	  i	  

förhållande	  till	  texten	  (Melander	  2003:295,	  297,	  300).	  	  

Det	  går	  också	  att	  se	  barnens	  fråga	  om	  vad	  ett	  ord	  betyder	  i	  en	  djupare	  mening	  som	  en	  

rörelse	  ut	  från	  texten	  och	  mot	  deras	  eget	  ordförråd,	  eller	  som	  en	  medvetenhet	  om	  att	  

deras	  kunskaper	  inte	  räcker	  till	  i	  förhållande	  till	  texten	  vilket	  uttrycker	  en	  

mottagarmedvetenhet.	  Det	  kan	  vara	  svårt	  att	  särskilja	  olika	  föreställningsvärldar	  och	  

textrörelser	  kategoriskt,	  men	  det	  skulle	  föra	  resonemangen	  alltför	  långt	  att	  

problematisera	  hållningarna	  och	  textrörelserna	  i	  alla	  betydelser.	  Barns	  frågor	  ses	  här	  

som	  framförallt	  riktade	  in	  mot	  texten.	  

Barns	  egen,	  fördjupade	  förståelse	  ‒ 	  att	  vara	  i	  och	  röra	  sig	  genom	  en	  föreställningsvärld	  
Det	  är	  vanligt	  att	  vi	  som	  vuxna	  läsare	  ser	  saker	  som	  barnen	  inte	  uppmärksammar.	  Vid	  

en	  första	  anblick	  kan	  vi	  betrakta	  det	  som	  misstag,	  men	  tänker	  vi	  närmare	  på	  saken	  kan	  

det	  finnas	  en	  logik	  i	  vad	  barnet	  väljer	  att	  fokusera	  som	  stämmer	  med	  barnets	  

föreställningsvärld.	  Langers	  andra	  hållning,	  att	  vara	  i	  och	  röra	  sig	  genom	  en	  

föreställningsvärld,	  är	  lik	  den	  första	  men	  bygger	  på	  att	  läsaren	  redan	  har	  förstått	  något	  

och	  bildat	  sig	  en	  uppfattning	  om	  texten,	  men	  att	  läsaren	  hela	  tiden	  är	  öppen	  för	  

förändringar	  (Langer	  1995:17).	  När	  det	  gäller	  en	  bilderbok	  försöker	  läsaren	  eller	  

betraktaren	  förstå	  ikonotexten	  och	  vad	  den	  betyder	  i	  sin	  helhet.	  Den	  lucka	  i	  ikonotexten	  

som	  behandlats	  ovan	  när	  frågan	  om	  vad	  som	  är	  farligt	  i	  djungeln	  ställdes,	  behöver	  
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barnen	  besvara	  själva.	  Frågan	  kan	  sägas	  vara	  en	  fördjupning	  av	  både	  text	  och	  bild,	  men	  

barnen	  löste	  den	  genom	  att	  gå	  utanför	  boken.	  Som	  vi	  ska	  se	  är	  bilder	  inte	  självklara,	  utan	  

måste	  tolkas,	  som	  här	  i	  fallet	  med	  den	  stora	  flodhästen:	  

	  

Exempel	  13A	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  i	  en	  läshörna	  i	  lekrummet.	  

Deltagare:	  Prince,	  Vincent,	  Nikolaj,	  Gloria,	  Mattias,	  Mats	  samt	  pedagogen	  PAULINA.	  

	  

21	  Nikolaj:	   Han	  e	  större.	  

22	  PAULINA:	   E’rom	  olika?	  

23	  Nikolaj:	   Ne,	  nej,	  jo!	  Han	  e	  störst	  och	  han	  e	  liten.	  Det	  e	  en	  mamma	  och	  en	  pappa.	  

	  

Här	  tolkar	  Nikolaj	  två	  bilder	  på	  uppslag	  3	  som	  två	  olika	  flodhästar.	  Enligt	  gängse	  

vuxennormer	  tolkas	  de	  som	  samma	  flodhäst	  eftersom	  bilderna	  visas	  som	  en	  sekvens	  

uppifrån	  och	  ner	  och	  åskådliggör	  textens	  En	  dag,	  när	  de	  har	  frågat	  väldigt	  många	  

gånger,	  får	  de	  plötsligt.	  Detta	  markeras	  också	  med	  att	  den	  lilla	  blåa	  fågeln	  sitter	  på	  en	  

skäggig	  flodhäst	  på	  båda	  bilderna,	  överst	  på	  näsan	  och	  sedan	  på	  örat.	  	  

Senare	  frågar	  Nikolaj	  var	  den	  stora	  är.	  Mattias	  pekar	  på	  den	  skäggiga	  flodhästen	  med	  

fågel	  på	  örat	  på	  översiktsbilden	  på	  uppslag	  13,	  men	  det	  svaret	  accepterar	  inte	  Nikolaj.	  

Då	  griper	  Vincent	  in,	  sätter	  handen	  i	  boken	  och	  får	  pedagogen	  att	  bläddra	  tillbaka	  till	  

uppslag	  3	  och	  konstaterar:	  ”Kolla	  där	  e	  rom.”	  Pedagogen	  är	  just	  då	  mer	  intresserad	  av	  

att	  jämföra	  höjden	  på	  trampolinen	  och	  intresserar	  sig	  aldrig	  för	  det	  hon	  från	  början	  

ifrågasatte,	  att	  det	  skulle	  vara	  två	  flodhästar.	  Denna	  interaktion	  slutar	  alltså	  troligtvis	  

med	  ett	  bekräftande	  av	  att	  ”den	  stora”	  flodhästen	  är	  två	  olika,	  en	  pappa	  och	  en	  mamma.	  

Barnen	  har	  gått	  in	  i	  en	  föreställningsvärld	  och	  de	  har	  sedan	  bekräftat	  den.	  Nikolaj	  tar	  

upp	  flodhästen	  i	  ytterligare	  två	  bilderboksstunder:	  ”Titta	  här,”	  säger	  han	  och	  pekar	  på	  

den,	  men	  ingen	  tar	  upp	  tråden.	  Några	  dagar	  senare	  kommer	  ämnet	  upp	  igen,	  vid	  en	  

översiktsbild	  i	  boken	  på	  uppslag	  2:	  

	  

Exempel	  14A	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  i	  en	  läshörna	  i	  lekrummet.	  

Deltagare:	  Mattias,	  Nikolaj,	  Jessy,	  Karmina	  samt	  pedagogen	  PAULINA.	  
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22	  Mattias:	   Han,	  den,	  den	  fågeln	  e	  på	  näsan.	  

23	  Nikolaj:	   (Ler)	  Ja,	  den	  sätter	  sig…	  

24	  PAULINA:	   Dom	  stora	  flodhästarna…	  (Läser	  vidare)	  

	  

Två	  minuter	  senare	  läser	  pedagogen	  uppslag	  3	  helt	  klart	  och	  ska	  vända	  blad	  när	  Nikolaj	  

sträcker	  fram	  handen	  och	  hejdar	  henne:	  

	  

Exempel	  15A	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  i	  en	  läshörna	  i	  lekrummet.	  

Deltagare:	  Mattias,	  Nikolaj,	  Jessy,	  Karmina	  samt	  pedagogen	  PAULINA.	  

	  

32	  Nikolaj:	   Vet	  du,	  titta	  på	  den	  här	  största.	  

33	  PAULINA:	   Vad	  har	  den	  på	  näsan	  och	  på	  örat?	  

34	  Nikolaj:	   (Ler)	  Eh	  …	  en	  …	  fågel.	  O	  han,	  på	  näsan,	  en	  fågel.	  

35	  PAULINA:	   Vad	  var	  det	  som	  var	  farligt	  i	  djungeln…	  (Börjar	  läsa)	  

	  

Det	  är	  ett	  enkelt	  konstaterande	  av	  att	  flodhästen	  har	  en	  fågel	  på	  näsan,	  även	  om	  Nikolaj	  

och	  pedagogen	  talar	  utifrån	  olika	  mening	  om	  det	  är	  en	  eller	  två	  flodhästar.	  När	  man	  

jämför	  de	  här	  samtalen	  med	  andra	  som	  utspinner	  sig	  runt	  vilka	  djur	  som	  finns	  i	  

djungeln,	  när	  barnen	  berättar	  om	  sina	  armpuffar	  eller	  hur	  det	  är	  hoppa	  i	  vattnet	  (som	  

behandlats	  tidigare	  i	  detta	  kapitel)	  så	  är	  det	  stor	  skillnad	  på	  intensitet	  och	  samtalens	  

längd.	  Att	  inta	  den	  andra	  hållningen	  och	  bara	  röra	  sig	  inom	  föreställningsvärlden	  syns	  

inte	  så	  ofta	  i	  materialet,	  men	  det	  kan	  förmodas	  vara	  vanligt	  när	  barnen	  varken	  säger	  

eller	  gör	  något.	  Det	  förekommer	  dock	  när	  pedagogerna	  ställer	  frågor	  till	  barnen.	  Då	  ges	  i	  

regel	  korta	  svar.	  Ett	  undantag	  är	  där	  barn	  och	  pedagog	  diskuterar	  hur	  högt	  hoppet	  från	  

Höga	  Klippan	  egentligen	  var	  (det	  refereras	  ovan	  i	  exempel	  8A).	  När	  barnen	  tar	  egna	  

initiativ	  tar	  de	  inte	  upp	  frågor	  som	  är	  oväsentliga	  för	  dem.	  Den	  stora	  flodhästen	  

återkommer	  gång	  på	  gång	  men	  tas	  inte	  upp	  av	  pedagogen	  i	  något	  utredande	  samtal.	  	  

Barnen	  har	  lätt	  att	  byta	  fokus	  ‒ 	  att	  stiga	  ut	  och	  tänka	  över	  det	  man	  vet	  
Den	  tredje	  hållningen,	  att	  stiga	  ut	  och	  tänka	  över	  det	  man	  vet,	  är	  olika	  de	  andra	  

hållningarna	  därför	  att	  den	  inte	  handlar	  om	  att	  förstå	  sig	  på	  de	  textvärldar	  vi	  utvecklar,	  

utan	  att	  med	  hjälp	  av	  textvärldarna	  förstå	  våra	  övriga	  erfarenheter.	  Det	  finns	  en	  

ömsesidig	  påverkan	  mellan	  de	  verkliga	  och	  de	  fiktiva	  världarna	  (Langer	  1995:17,	  18).	  
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Den	  här	  hållningen	  finner	  Langer	  inte	  så	  vanlig	  som	  de	  andra.	  För	  att	  förstå	  vad	  Langer	  

menar	  med	  den	  tredje	  hållningen	  behöver	  vi	  jämföra	  med	  andra	  sätt	  att	  se	  på	  

hållningarna,	  men	  som	  en	  utgångspunkt	  tar	  vi	  ett	  exempel	  från	  bilderboksstunderna	  där	  

det	  diskuteras	  vad	  som	  finns	  i	  djungeln.	  Detta	  syns	  inte	  på	  bilden	  i	  boken	  utan	  barnens	  

fantasi	  sätts	  i	  rörelse:	  

	  

Exempel	  16A	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  i	  en	  läshörna	  i	  lekrummet.	  

Deltagare:	  Mattias,	  Nikolaj,	  Jessy,	  Karmina	  samt	  pedagogen	  PAULINA.	  

	  

39	  PAULINA:	   Vad	  kan	  det	  finnas	  mer?	  

40	  Nikolaj:	   O	  såna,	  titta	  såna.	  

41	  Mattias:	   APOR!	  

42	  Nikolaj:	   NEJ	  dom	  e	  snälla.	  Krokodiler!	  

43	  Mattias:	   Oh,	  dom	  kan	  bitas.	  

44	  Jessy:	   (Ler)	  Nej,	  krokodiler	  e	  [inte…	  
45	  Nikolaj:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [Min	  pappa	  har	  sett	  nåt,	  en	  gång	  ett	  så	  här,	  hans	  mun	  va	  

såhär	  whom-‐whom,	  whom-‐whom.	  Han	  har	  ätit	  upp	  en	  flicka!	  Boff!	  (Slår	  ihop	  
händerna)	  

46	  Karmina:	   När	  jag	  kolla	  på	  teve	  …	  

47	  Nikolaj:	   Och	  en,	  och	  en,	  som	  pojke,	  som	  fiskare,	  krokodilen	  …	  (Slår	  ihop	  händerna)	  

48	  Jessy:	   Men	  vet	  du	  …	  

49	  Karmina:	   På	  teve	  såg	  jag	  på	  en	  kille	  som	  va	  på	  en	  sjörövarstad,	  men	  då,	  e	  då,	  då	  faktis	  
där	  fanns	  det	  krokodiler.	  Det	  var	  på	  vattnet	  fast	  det	  var	  en	  djungel.	  

50	  Nikolaj:	   Men	  det	  var	  inte	  där.	  Det	  där	  var…	  

51	  PAULINA:	   Det	  finns	  ju	  på	  olika	  ställen,	  krokodiler.	  

52	  Jessy:	   Men	  vet	  du?	  På	  krokodiler…	  

53	  Nikolaj:	   Den	  här	  krokodilen	  var	  så	  här,	  svansen	  var	  så	  här	  stor.	  (Visar	  med	  händer)	  
Weo,	  weo,	  weo.	  (Snurrar	  med	  handen)	  

54	  PAULINA:	   Ska	  vi	  fortsätta	  lite'rå?	  

	  

Läsare	  eller	  lyssnare	  använder	  sig	  av	  sina	  direkta	  eller	  sekundära	  erfarenheter	  för	  att	  

förstå	  sig	  på	  texten	  (Cochran-‐Smith	  1984:174).	  I	  exemplet	  är	  det	  på	  direkt	  fråga	  från	  

pedagogen	  (och	  ytterst	  från	  boken)	  om	  vad	  man	  kan	  finna	  som	  är	  farligt	  i	  en	  djungel.	  

Frågan	  är	  i	  vilken	  riktning	  jämförelsen	  går?	  Går	  den	  från	  erfarenheterna	  till	  texten	  för	  

att	  förstå	  den,	  eller	  är	  det	  fråga	  om	  att	  förstå	  sig	  på	  sina	  erfarenheter	  med	  hjälp	  av	  
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texten?	  Langers	  svar	  är	  att	  det	  inte	  är	  så	  vanligt	  att	  vi	  intar	  den	  tredje	  hållningen,	  dels	  

därför	  att	  det	  som	  finns	  att	  lära	  av	  en	  fiktiv	  värld	  inte	  alltid	  passar	  in	  på	  just	  vårt	  liv	  och	  

dels	  därför	  att	  det	  kan	  ta	  tid	  och	  kräver	  upprepning	  för	  att	  det	  ska	  märkas.	  Langer	  

(1995:18)	  talar	  om	  att	  riktningen	  i	  hennes	  tredje	  hållning	  går	  från	  texten	  och	  utåt.	  

Chambers	  (1994)	  menar	  att	  vi	  behöver	  hjälpa	  barn	  med	  att	  hitta	  mönster	  i	  det	  vi	  läser.	  

Vissa	  mönster	  finns	  i	  texten,	  i	  dess	  uppbyggnad	  av	  språkliga	  element	  eller	  utformning	  av	  

berättelsen.	  Andra	  mönster	  är	  utanför	  texten,	  i	  andra	  texter,	  eller	  det	  man	  kan	  kalla	  

världen-‐till-‐texten:	  ”Vi	  för	  samman	  vår	  värld	  med	  textens	  värld	  och	  upptäcker,	  genom	  

att	  jämföra	  de	  två,	  något	  om	  dem	  båda	  eller	  om	  en	  av	  världarna	  (Chambers	  1994:22)”.	  

Konsekvensen	  av	  resonemanget	  är	  att	  det	  inte	  är	  givet	  vid	  en	  jämförelse	  vilken	  eller	  

vilka	  världar	  som	  blir	  upptäckta	  i	  jämförelsen.	  Detta	  skiljer	  sig	  från	  Cochran-‐Smith	  som	  

gör	  skillnad	  mellan	  i	  vilken	  riktning	  uppmärksamheten	  går:	  ”text-‐to-‐life”	  eller	  ”life-‐to-‐

text”.	  	  

För	  att	  återvända	  till	  exemplet	  är	  det	  tänkbart	  att	  pedagogen	  frågar	  helt	  utifrån	  intresse	  

av	  att	  barnen	  ska	  förstå	  sig	  på	  boken,	  men	  är	  det	  för	  den	  skull	  givet	  att	  barnen	  ser	  det	  på	  

samma	  sätt?	  Barn	  associerar	  lätt	  till	  egna	  erfarenheter	  i	  materialet.	  De	  protesterar	  inte	  

heller	  när	  pedagogerna	  för	  tillbaka	  uppmärksamheten	  till	  berättelsen,	  men	  det	  är	  

mycket	  ovanligt	  att	  de	  efterfrågar	  det.	  I	  barns	  erfarenhet	  ingår	  ännu	  inte	  så	  många	  

tillfällen	  av	  att	  under	  lång	  tid	  hålla	  fast	  vid	  samma	  fokus.	  Samtidigt	  ser	  vi	  att	  när	  Nikolaj	  

är	  starkt	  engagerad	  i	  sin	  berättelse	  om	  flickan	  som	  blir	  uppäten	  av	  en	  krokodil	  vill	  han	  

inte	  gå	  med	  på	  att	  flytta	  fokus	  till	  en	  likartad	  erfarenhet	  som	  Karmina	  associerar	  till.	  

Jessy,	  som	  har	  afrikanskt	  ursprung	  och	  troligtvis	  är	  den	  enda	  som	  kan	  ha	  direkt	  

erfarenhet	  av	  krokodiler,	  kommer	  inte	  alls	  till	  tals,	  trots	  flera	  försök.	  

I	  den	  första	  hållningen	  kan	  det	  ingå	  att	  använda	  sina	  erfarenheter	  för	  att	  skaffa	  sig	  en	  

uppfattning	  om	  vad	  det	  rör	  sig	  om.	  Det	  är	  inte	  svårt	  att	  räkna	  in	  de	  flesta	  av	  barnens	  

samtal	  där	  de	  använder	  sig	  av	  sina	  erfarenheter	  i	  den	  hållningen,	  men	  kategorierna	  är	  

inte	  givna.	  Skillnaden	  för	  Langer	  kan	  uppfattas	  som	  en	  fråga	  om	  hur	  djupt	  

meningsskapandet	  är.	  	  

Jönsson	  (2007)	  använder	  Langers	  hållningar	  och	  diskuterar	  att	  när	  det	  gäller	  den	  tredje	  

hållningen	  använder	  Langer	  både	  uttrycket	  ”stepping	  back”	  och	  ”stepping	  out	  and	  

rethinking	  what	  one	  knows”.	  Jönsson	  menar	  att	  det	  är	  olika	  saker	  att	  gå	  ut	  ur	  en	  

föreställningsvärld	  jämfört	  med	  att	  ta	  ett	  steg	  tillbaka	  (Jönsson	  2007:52).	  Visserligen	  
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använder	  Langer	  båda	  uttrycken	  till	  synes	  synonymt	  (Langer	  1995:17,18),	  men	  det	  har	  

ändå	  betydelse	  för	  hur	  man	  ser	  på	  barns	  byggande	  av	  föreställningsvärldar.	  I	  exempel	  

5A	  (refereras	  i	  avsnittet	  Faran	  av	  att	  hoppa	  från	  hög	  höjd)	  säger	  barnen	  först	  att	  de	  

skulle	  våga	  hoppa	  från	  trampolinen	  de	  ser	  i	  boken,	  men	  vid	  en	  närmare	  fråga	  från	  

pedagogen	  kryper	  det	  fram	  att	  de	  inte	  kan	  simma.	  Barnen	  kan	  både	  behålla	  den	  

föreställningsvärld	  de	  skapar	  i	  Småflodhästarnas	  äventyr	  och	  tänka	  in	  sig	  själva	  i	  den	  

föreställningsvärlden	  samtidigt	  som	  de	  använder	  sina	  kunskaper	  om	  sin	  simförmåga.	  

Dessutom	  är	  de	  angelägna	  om	  att	  vara	  uppriktiga.	  Det	  behöver	  också	  finnas	  vuxna	  runt	  

barn	  som	  klarar	  att	  se	  möjliga	  potentialer.	  Den	  sortens	  eftertänksamhet	  bygger	  i	  detta	  

fall	  på	  att	  barnen	  klarade	  av	  att	  inte	  helt	  gå	  ut	  ur	  föreställningsvärlden,	  men	  sådant	  är	  

sällsynt	  i	  materialet.	  

I	  det	  anförda	  exemplet	  5A	  är	  det	  pedagogen	  som	  initierar	  det	  centrifugala	  läsandet	  ut	  

från	  textens	  trampolin	  till	  barnens	  egna	  erfarenheter.	  Detta	  är	  barnen	  genast	  med	  på,	  de	  

skulle	  våga	  hoppa	  tror	  de.	  Men	  när	  pedagogen	  ställer	  följdfrågan	  ”Har	  ni	  hoppat	  nån	  

gång	  så	  där	  högt?”	  blir	  barnen	  tveksamma	  och	  Linda	  berättar	  att	  hon	  inte	  skulle	  hoppa	  

för	  hon	  kan	  inte	  simma.	  Barnen	  rör	  sig	  alltså	  ut	  mot	  ett	  möjligt	  personligt	  hopp	  i	  vattnet	  

med	  hjälp	  av	  pedagogen	  som	  också	  är	  den	  som	  pekar	  tillbaka	  mot	  texten	  med	  sitt	  ”så	  där	  

högt”.	  Blicken	  tillbaka	  på	  det	  som	  självklart	  är	  både	  text	  och	  bild,	  för	  tydlighets	  skull	  

ikonotext,	  ger	  barnen	  kraft	  att,	  åter	  i	  en	  rörelse	  ut	  från	  texten,	  säga	  som	  det	  är:	  att	  de	  

inte	  tror	  att	  de	  skulle	  våga	  hoppa	  så	  högt.	  

Dessa	  textrörelser,	  stiga	  ut	  och	  tänka	  över	  det	  man	  vet	  (Langer	  1995:17)	  eller	  det	  

centrifugala	  läsande	  som	  kan	  beskrivas	  som	  att	  ”…	  läsaren	  utgår	  från	  texten	  och	  rör	  sig	  

vidare	  ut	  …”	  (Liberg	  m.fl.	  2010c:67),	  handlar	  om	  rörelser	  från	  texten	  till	  något	  annat.	  

Detta	  bygger	  på	  antagandet	  att	  barnen	  kan	  skilja	  på	  fiktionen	  och	  sina	  egna	  

erfarenheter.	  Exemplet	  visar	  att	  det	  som	  blir	  produktivt	  med	  föreställningsvärldarna	  för	  

barnen	  är	  inte	  när	  världarna	  ses	  enskilt	  utan	  när	  de	  läggs	  på	  varandra	  eller	  när	  de	  står	  i	  

någon	  slags	  förbindelse	  med	  varandra,	  när	  fiktion	  och	  egna	  erfarenheter	  möts.	  

Avgränsning	  och	  förbindelse	  mellan	  föreställningsvärldar	  behandlas	  vidare	  även	  i	  nästa	  

kapitel.	  

Stiga	  ut	  och	  objektivera	  upplevelsen	  
Langers	  fjärde	  och	  sista	  hållning,	  att	  stiga	  ut	  ur	  och	  objektivera	  upplevelsen	  (Langer	  

1995:18),	  skapas	  genom	  att	  läsaren	  går	  ur	  föreställningsvärlden	  och	  betraktar	  den	  
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utifrån	  på	  distans.	  Här	  kan	  författarens	  hantverk	  uppmärksammas,	  textens	  uppbyggnad	  

eller	  om	  budskapet	  i	  boken	  stämmer	  med	  läsarens	  syn.	  Att	  arbeta	  med	  metaperspektiv	  

kan	  sägas	  vara	  den	  form	  av	  textrörlighet	  som	  motsvarar	  denna	  hållning	  (Liberg	  m.fl.	  

2010c:67).	  

Fjärde	  hållningen	  kan	  också	  vara	  när	  läsaren	  tittar	  mer	  noggrant	  på	  karaktärernas	  

livssituation	  eller	  ser	  på	  historien	  utifrån	  ett	  ras-‐	  eller	  könsperspektiv	  skriver	  Langer.	  

Hennes	  kriterier	  ska	  inte	  ses	  som	  orealistiska	  mål	  för	  yngre	  barn.	  Langer	  tar	  exempel	  

från	  första	  klass	  där	  barn	  som	  är	  vana	  vid	  boksamtal	  går	  på	  djupet	  i	  dessa	  samtal.	  

Förutsättningar	  för	  att	  barn	  ska	  kunna	  ge	  sådan	  litteraturkritik	  är	  kanske	  att	  det	  skapas	  

ett	  utrymme	  för	  det.	  Detta	  menar	  Chambers	  är	  något	  vi	  ofta	  tappar	  bort	  i	  stora	  klasser,	  

men	  att	  det	  är	  möjligt	  om	  någon	  bara	  kan	  lyssna	  uppmärksamt	  (Chambers	  1994:37).	  

Inför	  läsningen	  av	  Småflodhästarnas	  äventyr	  ombads	  pedagogerna	  av	  forskaren	  att	  efter	  

läsningen	  ha	  ett	  samtal	  med	  barnen,	  men	  i	  övrigt	  utforma	  stunden	  efter	  eget	  tycke.	  Det	  

är	  ändå	  lätt	  att	  anta	  att	  om	  pedagogerna	  själva	  hade	  tagit	  initiativ	  till	  bilderboksstunden	  

så	  hade	  de	  varit	  mer	  medvetna	  om	  vad	  de	  ville	  ha	  ut	  av	  den.	  Båda	  avdelningarnas	  

pedagoger	  har	  i	  intervjuer	  i	  efterhand	  sagt	  att	  de	  såg	  det	  som	  naturligt	  att	  samtala	  med	  

barnen	  och	  att	  de	  har	  som	  vana	  att	  göra	  det,	  men	  i	  mindre	  grad	  om	  de	  läst	  fler	  böcker	  

eller	  om	  det	  har	  varit	  många	  barn	  i	  läsgruppen.	  

När	  pedagogerna	  hade	  läst	  klart	  boken	  samtalades	  det	  en	  liten	  stund	  (ungefär	  en	  minut	  i	  

snitt)	  på	  initiativ	  av	  pedagogerna,	  men	  det	  var	  tydligt	  att	  barnen	  väntade	  på	  att	  stunden	  

skulle	  ta	  slut.	  Flera	  samtal	  avslutades	  med	  att	  pedagogen	  frågade	  om	  boken	  var	  bra	  (se	  

inledande	  bilderboksstund	  exempel	  1A,	  tur	  110‒118).	  ”Bra”,	  sa	  ett	  par	  barn	  och	  sedan	  

gick	  de.	  Så	  här	  avslutades	  en	  annan	  bilderboksstund:	  

Exempel	  17A	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  i	  en	  läshörna	  i	  lekrummet.	  

Deltagare:	  Mattias,	  Nikolaj,	  Jessy,	  Karmina	  samt	  pedagogen	  PAULINA.	  

	  

91	  PAULINA:	   Vad	  tyckte	  du	  då?	  Var	  det	  en	  bra	  saga?	  

92	  Jessy:	   Jaa,	  men	  ja	  vill	  läsa	  …	  (Går	  för	  att	  hämta	  en	  ny	  bok)	  
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Ett	  av	  samtalen	  avslutas	  med	  en	  ganska	  lång	  förklaring	  av	  pedagogen	  om	  Höga	  Klippan.	  

Strax	  efter	  det	  frågar	  en	  pojke	  om	  de	  får	  gå	  ut.	  Under	  tiden	  boken	  blev	  läst	  var	  utrymmet	  

för	  distanserad	  litteraturkritik	  inte	  stort.	  När	  barnen	  eller	  pedagoger	  inflikade	  

kommentarer	  under	  läsningen	  var	  barnen	  ivriga	  och	  det	  var	  ofta	  flera	  som	  ville	  säga	  

något	  på	  samma	  gång.	  Djupare	  reflexioner	  var	  svårt	  att	  få	  utrymme	  för	  såsom	  samtalen	  

organiserades.	  Chambers	  diskuterar	  om	  barn	  kan	  vara	  litteraturkritiker	  utifrån	  många	  

lärares	  farhåga	  att	  det	  kan	  innebära	  att	  döda	  elevernas	  litteraturintresse.	  Han	  menar	  att	  

barn	  har	  ett	  naturligt	  intresse	  för	  att	  jämföra	  och	  bedöma	  det	  de	  är	  intresserade	  av	  och	  

beskriver	  hur	  goda	  samtal	  kan	  byggas	  upp	  genom	  en	  ”jag-‐undrar-‐metod”	  (Chambers	  

1994:34).	  

I	  några	  bilderboksstunder	  har	  barn	  objektifierat	  Småflodhästarnas	  äventyr	  genom	  att	  

hitta	  på	  kontrafaktiska	  resonemang.	  Gloria	  försöker	  se	  småflodhästarna	  ur	  krokodilens	  

perspektiv	  som	  goda	  små	  munsbitar	  och	  Mattias	  och	  Nikolaj	  funderar	  över	  hur	  det	  

skulle	  bli	  om	  krokodilen	  nådde	  fram.	  Det	  leder	  dock	  inte	  vidare	  till	  de	  djupare	  

resonemang	  som	  avses	  i	  Langers	  fjärde	  hållning,	  men	  skulle	  kanske	  kunna	  utvecklas	  åt	  

det	  hållet.	  	  

Föreställningsvärldar	  bredvid	  varandra,	  på	  varandra,	  i	  varandra	  
En	  aspekt	  av	  textrörlighet	  som	  berörts	  tidigare	  här	  ovan	  är	  hur	  självständig	  läsaren	  är,	  

dels	  gentemot	  texten	  och	  dels	  gentemot	  andra	  läsare.	  För	  att	  belysa	  denna	  aspekt	  

återanvänds	  en	  del	  av	  exempel	  1	  i	  kapitlets	  inledning.	  

Exempel	  18A	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  i	  en	  läshörna	  i	  lekrummet.	  

Deltagare:	  Prince,	  Vincent,	  Nikolaj,	  Gloria,	  Mattias,	  Mats	  samt	  pedagogen	  PAULINA.	  

	  

69	  Prince:	   …	  oo	  oo	  de,	  de	  här	  …	  (Ler)	  man	  hoppar	  till	  bandet.	  

70	  PAULINA:	   °Mm,	  kan	  man	  också	  hoppa	  ja.°	  

71	  Vincent:	   PAULINA,	  när	  du	  sagt	  dom,	  den,	  när	  det	  var	  ruschelkana,	  då	  trodde	  ja	  att	  vi	  
skulle	  göra	  HÄR!	  Hi,	  hi,	  hi.	  

72	  PAULINA:	   (Ler)	  Trodde	  du	  att	  vi	  skulle	  göra	  ruschkana	  här?	  Vad	  konstigt	  …	  

73	  Vincent:	   När	  du	  sa	  de!	  He,	  he,	  he…	  (BV	  13)	  	  

74	  Gloria:	   VAA?	  HA,	  HA,	  HA!	  Varför	  ska	  vi	  göra	  ruschkana	  här!	  

75	  PAULINA:	   Vid	  flodstranden	  är	  allt	  som	  …	  (Fortsätter	  läsa)	  	  
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Vid	  den	  tidpunkt	  Vincent	  kommer	  med	  detta	  förslag	  har	  en	  annan	  händelse	  nyss	  

inträffat.	  Pedagogen	  läser	  om	  flodhästmadammen	  som	  jagar	  bort	  krokodilen	  och	  hotar	  

att	  bita	  svansen	  av	  honom	  nästa	  gång.	  Detta	  utlöser	  stora	  skratt	  bland	  barnen.	  Det	  är	  i	  

själva	  verket	  det	  största	  skrattet	  i	  alla	  bilderboksstunder	  i	  hela	  det	  empiriska	  materialet.	  

Därför	  är	  det	  inte	  så	  märkligt	  att	  Vincent	  vill	  fortsätta	  att	  skoja.	  Han	  visar	  med	  sitt	  skratt	  

att	  idén	  om	  att	  rutschkanan	  ska	  byggas	  på	  avdelningen	  är	  en	  rolighet.	  Pedagogen	  finner	  

idén	  konstig	  och	  Vincent	  förtydligar	  genom	  att	  hänvisa	  till	  att	  han	  fick	  idén	  till	  

rutschbanan	  när	  pedagogen	  läste	  om	  den	  i	  boken.	  Gloria	  bekräftar	  Vincents	  rolighet	  med	  

att	  skratta	  högt.	  Det	  som	  barnen	  finner	  roligt	  är	  krocken	  mellan	  föreställningsvärlden	  i	  

boken	  och	  den	  fiktiva	  föreställningsvärlden	  med	  en	  rutschbana	  på	  avdelningen.	  Jönsson	  

använder	  sig	  av	  Bakhtins	  begrepp	  karnevalisk	  för	  att	  förstå	  barn	  som	  framstår	  som	  

provocerande	  och	  refererar	  till	  hur	  han	  har	  skrivit	  om	  karnevalen	  som	  en	  frigörande	  

kraft	  i	  vår	  kultur.	  Barnen	  använder	  texten	  som	  en	  lekplats	  (Jönsson	  2007:88).	  Att	  vända	  

uppochner	  på	  det	  som	  tas	  för	  givet	  är	  något	  lustfyllt.	  Tjukovskij	  (1975:163)	  har	  på	  ett	  

liknande	  sätt	  beskrivit	  hur	  barn	  förtjusas	  av	  det	  han	  kallar	  omvändningarnas	  

pedagogiska	  värde.	  Detta	  sammanfaller	  med	  Vygotskijs	  (1933/1980:176)	  syn	  på	  lek	  som	  

ett	  dialektiskt	  förhållande	  mellan	  vilja,	  känsla	  och	  intellekt	  –	  ”barns	  lek	  är	  fantasi	  i	  

handling”.	  ”Barnet	  tolkar	  sin	  verklighet	  och	  gestaltar	  sin	  föreställningsvärld	  i	  en	  

fantasiprocess”	  som	  Lindqvist	  (1995:49)	  uttrycker	  det.	  

De	  kontrafaktiska	  resonemang	  som	  Gloria,	  Mattias	  och	  Nikolaj	  ägnat	  sig	  åt	  är	  på	  samma	  

sätt	  fantasier	  som	  bygger	  på	  bokens	  handlingar,	  men	  som	  de	  bygger	  vidare	  på	  i	  en	  egen	  

föreställningsvärld.	  Dessa	  resonemang	  kommer	  att	  återkomma	  i	  nästa	  kapitel	  där	  

ytterligare	  exempel	  på	  möten	  mellan	  olika	  föreställningsvärldar	  ska	  analyseras.	  

	  

Sammanfattning	  	  
Den	  första	  av	  Langers	  (1995:16)	  hållningar	  när	  man	  rör	  sig	  in	  mot	  texten,	  eller	  för	  

Libergs	  m.fl.	  (2010:46)	  del	  att	  röra	  sig	  på	  ytan,	  kan	  inte	  noteras	  så	  ofta.	  Det	  sker	  främst	  

vid	  ett	  fåtal	  korta	  frågor	  när	  barnen	  vill	  veta	  något.	  Troligtvis	  kan	  boken	  vara	  så	  pass	  

välanpassad	  till	  barn	  i	  denna	  ålder	  att	  ikonotexten	  förser	  barnen	  med	  den	  information	  

de	  behöver	  för	  att	  förstå	  den	  grundläggande	  handlingen.	  

När	  barnen	  ska	  fördjupa	  sin	  förståelse	  och	  röra	  sig	  genom	  föreställningsvärlden	  kan	  det	  

röra	  sig	  om	  luckor	  i	  texten	  eller	  bilden	  som	  behöver	  fyllas.	  Vid	  många	  tillfällen	  
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uppehåller	  sig	  barnen	  vid	  att	  förstå	  vem	  den	  stora	  flodhästen	  är	  och	  om	  det	  egentligen	  

är	  två	  flodhästar.	  När	  pedagogerna	  vill	  uppmärksamma	  något	  lite	  extra	  kan	  de	  ställa	  en	  

fråga	  som	  barnen	  ofta	  besvarar	  kort.	  

Den	  tredje	  hållningen,	  att	  stiga	  ut	  och	  tänka	  över	  det	  man	  vet,	  som	  Langer	  ser	  som	  

ovanlig	  (Langer	  1995:18),	  är	  något	  som	  förekommer	  mycket	  ofta	  i	  materialet.	  Barnen	  

använder	  sig	  av	  sina	  erfarenheter	  för	  att	  förklara	  hur	  de	  ser	  på	  det	  som	  händer	  i	  boken,	  

eller	  för	  att	  berätta	  något	  de	  vet	  och	  som	  de	  kommer	  att	  tänka	  på	  med	  anledning	  av	  

något	  i	  boken.	  Det	  farliga	  med	  att	  hoppa	  i	  vattnet	  får	  barnen	  att	  tänka	  på	  hur	  det	  skulle	  

vara	  för	  dem	  själva	  att	  hoppa	  där	  småflodhästarna	  är.	  De	  sätter	  utan	  problem	  samman	  

bokens	  värld	  med	  sin	  egen	  värld	  och	  detta	  sätt	  att	  förhålla	  sig	  till	  olika	  världar	  

återkommer	  också	  i	  nästa	  kapitel.	  

	  

Den	  fjärde	  hållningen,	  att	  stiga	  ur	  och	  objektivera	  upplevelsen,	  kan	  tyckas	  vara	  en	  alltför	  

avancerad	  hållning	  för	  barnen	  och	  utrymmet	  för	  att	  låta	  dem	  få	  utveckla	  någon	  form	  av	  

litteraturkritik	  i	  dessa	  bilderboksstunder	  är	  inte	  stort.	  Samtalet	  är	  ofta	  snabbt	  och	  

avslutas	  som	  regel	  någon	  minut	  efter	  läsningen.	  Men	  barnen	  använder	  sig	  då	  och	  då	  av	  

kontrafaktiska	  resonemang	  som	  vänder	  uppochner	  på	  synsättet.	  För	  att	  kunna	  

distansera	  sig	  till	  historien	  och	  skoja	  med	  den,	  måste	  barnen	  kliva	  ur	  den	  första	  

upplevelsen	  och	  objektivera	  den.	  Persson	  (2007)	  menar	  att	  narrativ	  fantasi,	  att	  kunna	  

leva	  sig	  in	  i	  hur	  andra	  tänker	  och	  känner,	  att	  kunna	  skifta	  perspektiv,	  är	  en	  viktig	  

förmåga	  för	  att	  fungera	  i	  ett	  demokratiskt	  samhälle	  (Persson	  2007:257).	  
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5	   Kenta	  och	  barbisarna	  –	  rörelser	  i	  och	  mellan	  skapade	  

föreställningsvärldar	  

	  

I	  detta	  kapitel	  analyseras	  sex	  bilderboksstunder	  där	  pedagogen	  läser	  och	  samtalar	  om	  

boken	  Kenta	  och	  barbisarna.	  Det	  som	  särskilt	  lyfts	  fram	  är	  det	  normkritiska	  temat	  och	  

hur	  deltagandet	  och	  medskapandet	  genom	  skilda	  typer	  av	  textrörelser	  skapar	  olika	  

föreställningsvärldar.	  

Presentation	  av	  boken	  
Kenta	  och	  barbisarna	  av	  Pia	  Lindenbaum	  (2007)	  är	  en	  bilderbok	  som	  utspelar	  sig	  i	  

samma	  förskolemiljö	  och	  samma	  barngrupp	  som	  hennes	  tidigare	  böcker	  Gittan	  och	  

gråvargarna	  (2000)	  och	  Gittan	  och	  älgbrorsorna	  (2003).	  Även	  Lill-‐Zlatan	  från	  Lill-Zlatan	  

och	  morbror	  raring	  (2006)	  finns	  med	  i	  Kenta	  och	  barbisarna	  för	  den	  som	  känner	  igen	  

henne	  (Österlund	  2010:63).	  

Vi	  får	  följa	  Kenta	  från	  hemmet	  där	  den	  vänliga	  och	  styrketränande	  pappan,	  tecknad	  med	  

stora	  muskler,	  packar	  ner	  fotbollen	  i	  Kentas	  ryggsäck.	  Kenta	  är	  duktig	  på	  fotboll,	  men	  

har	  börjat	  tröttna.	  De	  andra	  killarna	  tror	  att	  Kenta	  vill	  brottas	  och	  leka	  krig	  och	  bygga	  

robotstridare	  som	  de	  själva,	  men	  på	  bilderna	  ser	  man	  hur	  Kenta	  sneglar	  mot	  flickornas	  

barbielek.	  Nästa	  morgon	  packar	  Kenta	  själv	  ryggsäcken	  och	  stoppar	  ner	  sin	  barbiedocka	  

utan	  att	  pappa	  ser,	  men	  när	  han	  går	  in	  till	  tjejerna	  nonchalerar	  de	  honom	  och	  säger	  

sedan	  att	  hans	  docka	  inte	  kan	  heta	  Barbie.	  Tjejernas	  vilda	  barbielek	  flyttar	  sig	  från	  rum	  

till	  rum	  skuggad	  av	  Kenta.	  De	  skvätter	  vatten	  på	  toahavet	  och	  plockar	  ut	  mat	  ur	  frysen	  

för	  att	  kunna	  leka	  vinter,	  utan	  att	  några	  vuxna	  syns	  till.	  När	  Kenta	  försöker	  delta	  avvisas	  

hans	  initiativ.	  När	  Kenta	  för	  tredje	  gången	  försöker	  komma	  in	  i	  leken	  kommer	  de	  

överens	  om	  att	  han	  får	  vara	  med.	  Kenta	  sätter	  fart	  på	  leken	  och	  den	  skildras	  plötsligt	  

genom	  ett	  upplevelseperspektiv.	  Mitt	  i	  den	  vilda	  prinsessedansen	  kommer	  killarna	  för	  

att	  se	  om	  Kenta	  ska	  vara	  med	  på	  fotboll	  och	  Kenta	  tänker	  att	  det	  är	  bäst	  att	  han	  går	  på	  

toa.	  När	  han	  kommer	  tillbaka	  visar	  det	  sig	  att	  killarna	  också	  har	  klätt	  ut	  sig	  och	  börjat	  

dansa.	  Sedan	  går	  alla	  ut	  och	  sparkar	  fotboll	  i	  de	  färgglada	  prinsesskjolarna.	  
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Bilderboken	  Kenta	  och	  barbisarna	  rör	  den	  synliga	  världen	  där	  barnen	  leker,	  de	  vuxna	  på	  

förskolan	  ger	  förhållningssätt	  och	  föräldrar	  ger	  förslag	  men	  också	  i	  den	  dolda	  världen,	  

där	  blickar	  kan	  avslöja	  önskningar	  och	  förutfattade	  normer	  upplöses.	  Kenta	  och	  

barbisarna	  kan	  beskrivas	  som	  en	  lek	  med	  form	  och	  innehåll.	  Det	  är	  på	  ett	  plan	  en	  rak	  

berättelse	  om	  några	  barns	  lek	  i	  förskolan	  och	  på	  ett	  annat	  plan	  en	  diskussion	  om	  möjliga	  

gränsöverskridanden.	  Österlund	  ser	  sprickor	  i	  heteronormativiteten	  (2010:64).	  Barnen	  i	  

berättelsen	  skildras	  inte	  som	  onda	  eller	  goda	  utan	  som	  människor	  med	  en	  mängd	  

intressen	  som	  kan	  samverka	  eller	  krocka.	  De	  vuxna	  spelar	  en	  undanskymd	  roll.	  De	  

städar,	  tar	  omhand,	  förmanar	  och	  plockar	  i	  ordning	  och	  är	  många	  gånger	  inte	  medvetna	  

om	  allt	  som	  pågår	  i	  barngruppen.	  Bilderna	  uppvisar	  vilda	  och	  konfliktfyllda	  händelser,	  

medan	  texten	  skildrar	  samma	  händelser	  genom	  Kentas	  lakoniska	  temperament.	  Detta	  

skapar	  många	  gånger	  stark	  kontrapunkt.	  När	  Kenta	  får	  komma	  in	  i	  leken	  skildras	  den	  

inte	  längre	  realistiskt	  i	  bilden,	  utan	  inifrån	  upplevelsen.	  

Den	  könsuppdelade	  leken	  skildras,	  men	  flickorna	  ger	  sig	  iväg	  ut	  ur	  den	  trånga	  rosa	  

dockvrån	  och	  pojkarna	  bryter	  sig	  mot	  slutet	  ur	  sin	  enehanda	  tävlingslek.	  Pojkarna	  

reproducerar	  typiska	  pojklekar	  och	  flickorna	  ägnar	  sig	  åt	  relationer,	  men	  å	  andra	  sidan	  

leker	  flickorna	  också	  kroppsliga	  lekar	  om	  födande	  och	  pojkarna	  väljer	  mot	  slutet	  den	  de	  

gillar	  att	  leka	  med	  före	  aktivitet.	  Boken	  behandlar	  stereotypa	  lekar,	  men	  skildrar	  dem	  

levande	  och	  vänder	  på	  idéerna	  att	  pojkar	  inte	  bryr	  sig	  om	  relationer	  och	  att	  flickor	  inte	  

kan	  leka	  fysiskt	  utmanande	  lekar.	  

Warnqvist	  (2012)	  ser	  i	  Lindenbaums	  författarskap	  ett	  utforskande	  av	  normen	  på	  en	  rad	  

olika	  sätt.	  Det	  är	  inte	  bara	  ett	  ifrågasättande	  av	  vissa	  stereotypa	  diskriminerande	  

normer	  utan	  en	  kritik	  av	  normtänkandet	  som	  sådant.	  

Genom	  att	  i	  vissa	  avseenden	  utmana	  rådande	  föreställningar	  och	  att	  i	  andra	  helt	  

ansluta	  sig	  till	  dem,	  som	  i	  skildringen	  av	  den	  stereotypa	  bögen	  i	  Lill-Zlatan	  och	  

morbror	  raring	  eller	  den	  tatuerade	  barnskötaren	  som	  inte	  riktigt	  gör	  sitt	  jobb	  i	  

Gittan	  gömmer	  bort	  sej	  (2011),	  både	  vägrar	  och	  omsluter	  Lindenbaum	  normen.	  

Kanske	  blir	  detta	  allra	  tydligast	  i	  det	  ambivalenta	  slutet	  i	  Kenta	  och	  barbisarna,	  för	  

som	  ovan	  konstaterats	  är	  maktförskjutningen	  där	  just	  temporär.	  I	  slutändan	  är	  det	  

ändå	  den	  populäre	  pojkens	  val	  som	  styr	  vad	  de	  andra	  pojkarna	  gör	  när	  de	  väljer	  att	  

avbryta	  fotbollsspelandet	  och	  dansa	  i	  prinsessklänningar.	  De	  tre	  flickorna,	  tidigare	  i	  

högsta	  grad	  aktiva	  i	  leken,	  sitter	  nu	  passiva	  vid	  sidan	  av	  och	  betraktar	  pojkarnas	  
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prinsessdans	  i	  stället	  för	  att	  delta.	  En	  av	  dem	  har	  också	  en	  surmulen	  min	  som	  

implicerar	  missnöje	  med	  pojkarnas	  intrång	  i	  deras	  lek	  (Warnqvist	  2012:202).	  

Det	  mångtydiga	  i	  Lindenbaums	  skildringar	  ger	  olika	  tolkningsmöjligheter	  (Warnqvist	  

2012:201).	  Ovanstående	  citat	  kan	  illustrera	  detta.	  Det	  som	  Warnqvist	  beskriver	  som	  

bokens	  slut	  följs	  av	  en	  bild	  på	  sista	  sidan	  där	  Kenta,	  Anton	  och	  Agnes,	  den	  surmulna	  

flickan	  som	  nu	  är	  glad	  och	  aktiv,	  spelar	  fotboll	  i	  prinsessklänningar,	  vilket	  Warnqvist	  

också	  noterar	  (Warnqvist	  2012:203).	  

Boken	  diskuterar	  könsroller	  och	  den	  frågan	  är,	  till	  skillnad	  från	  bokläsande	  och	  

litteraturarbete,	  mycket	  ingående	  behandlat	  i	  läroplanen	  i	  ett	  flertal	  avsnitt.	  ”Förskolan	  

ska	  motverka	  traditionella	  könsmönster	  och	  könsroller”	  (Lpfö	  98:5).	  Pedagoger	  i	  

förskolan	  kan	  med	  säkerhet	  inte	  undgå	  att	  känna	  till	  detta	  och	  förhålla	  sig	  till	  det	  när	  de	  

läser	  en	  bilderbok	  som	  diskuterar	  frågan.	  När	  Lindö	  (2009)	  väljer	  att	  ta	  med	  boken	  när	  

hon	  ska	  exemplifiera	  läsning	  för	  barn	  ställer	  hon	  en	  mängd	  frågor	  utifrån	  det	  

normkritiska	  perspektivet,	  men	  responsen	  blir	  inte	  den	  eftersträvade	  vilket	  förklaras	  

med	  att	  barnen	  inte	  är	  vana	  vid	  att	  få	  den	  typen	  av	  frågor	  (Lindö	  2009:148).	  

	  

Tema	  i	  Kenta	  och	  barbisarna	  
Ett	  grundmotiv	  i	  Kenta	  och	  barbisarna	  skulle	  kunna	  formuleras	  som	  rätten	  att	  få	  vara	  sig	  

själv	  kontra	  omgivningens	  uppfattningar	  om	  hur	  man	  bör	  vara.	  Tydliga	  teman	  i	  boken	  är	  

hur	  könsnormer	  kan	  bekräftas	  och	  utmanas,	  hur	  flickors	  och	  pojkars	  lekvärldar	  och	  

lekregler	  avspeglar	  könsnormer,	  hur	  det	  är	  möjligt	  att	  våga	  bryta	  upp	  från	  det	  

könsnormativa	  och	  omskapa	  normer	  och	  hur	  vuxnas	  handlande	  påverkar	  barns	  

könsnormer.	  Enligt	  Österlund	  öppnas	  ett	  nytt	  perspektiv	  när	  man	  ser	  det	  

normöverskridande	  som	  bokens	  huvudpoäng	  (2010:86).	  Ett	  innehållsligt	  tema	  av	  olika	  

karaktär	  på	  lekar	  är	  framträdande:	  regellekar	  kontra	  fantasilek.	  Det	  klassiska	  sagotemat	  

av	  hem	  –	  uppbrott	  –	  äventyr	  –	  återkomst	  skildrar	  lek	  i	  olika	  former	  och	  lekens	  

symboliska	  transformationer	  av	  miljön	  genom	  främmandegörande	  av	  den	  kända	  

förskolekontexten.	  Det	  handlar	  om	  att	  höra	  hemma	  i	  och	  göra	  uppbrott	  från	  traditionell	  

maskulin	  lek	  och	  gemenskap,	  äventyret	  att	  ta	  sig	  in	  i	  den	  feminina	  leken	  och	  

gemenskapen,	  samt	  återkomst	  till	  en	  lek	  som	  förenat	  det	  maskulina	  och	  det	  feminina.	  

Den	  vilda	  lekens	  poler	  eufori	  och	  befrielse	  kontra	  destruktivitet	  behandlas.	  	  
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Dessa	  teman	  synliggörs	  också	  av	  barn	  och	  pedagoger	  i	  bilderboksstunderna.	  Enligt	  

Smidt	  (2004)	  har	  en	  text	  inte	  bara	  en	  innehållssida	  och	  en	  formsida,	  utan	  även	  en	  

handlingssida	  som	  har	  att	  göra	  med	  en	  positionering	  i	  förhållande	  till	  olika	  sociala	  

kontexter	  (Smidt	  2004:244).	  En	  sådan	  positionering	  kan	  vara	  ett	  tema.	  Genom	  att	  visa	  

vilket	  tema	  vi	  utgår	  från,	  visar	  vi	  på	  vilket	  sätt	  vi	  ser	  på	  en	  text.	  Denna	  studie	  utgår	  från	  

temat	  det	  normkritiska	  i	  Kenta	  och	  barbisarna	  därför	  att	  det	  är	  det	  dominerande	  temat	  i	  

bokens	  upptag	  hos	  barn	  och	  pedagoger	  i	  de	  sju	  bilderboksstunderna.	  Det	  normkritiska	  

temat	  ligger	  i	  de	  lekar	  som	  på	  olika	  sätt	  skildras,	  men	  lekarna	  var	  inte	  direkt	  föremål	  för	  

samtalen	  på	  samma	  sätt	  som	  de	  normer	  som	  styr	  pojk-‐	  och	  flickleken.	  

	  

”Vad	  tittar	  han	  på	  rå?”	  ‒ 	  pedagogernas	  kamp	  för	  en	  föreställningsvärld	  
I	  boken	  uttalar	  aldrig	  Kenta	  att	  han	  inte	  är	  så	  lockad	  av	  att	  spela	  fotboll	  eller	  leka	  krig,	  

att	  han	  hellre	  skulle	  delta	  i	  tjejernas	  Barbielek.	  Texten	  bär	  dock	  en	  rad	  indirekta	  

reservationer	  som	  ”Det	  börjar	  bli	  tjatigt”	  (uppslag	  1).	  I	  illustrationerna	  är	  hans	  önskan	  

mer	  tydlig.	  Kenta	  säger	  aldrig	  att	  han	  vill	  leka	  med	  flickorna	  på	  förskolan,	  men	  han	  följer	  

efter	  dem	  från	  rum	  till	  rum.	  I	  flera	  av	  bilderboksstunderna	  behandlas	  däremot	  den	  i	  

texten	  aldrig	  tydligt	  uttalade	  önskan	  att	  Kenta	  vill	  leka	  med	  flickorna,	  och	  pedagogerna	  

strävar	  efter	  att	  få	  barnen	  att	  upptäcka	  och	  uttala	  denna	  önskan	  som	  kan	  tolkas	  i	  

bilderna.	  Ett	  sådant	  exempel	  är	  när	  SALLY	  frågar	  om	  barnen	  sett	  Kentas	  blickar	  på	  

uppslag	  5.	  

	  
Exempel	  1B	  

Förskoleavdelningen	  Spenaten,	  i	  soffan	  i	  matrummet.	  

Deltagare:	  Lucia,	  Emma,	  Lucas,	  Isa,	  Dolores,	  Noel	  samt	  pedagogen	  SALLY	  som	  sitter	  framför	  
barnen.	  

	  

13	  SALLY:	   (6)	  Ser	  ni	  att	  han	  tittar	  åt	  nåt	  håll?	  (Pekar	  på	  Kenta)	  

14	  Lucas:	  	   Vart?	  	  

15	  SALLY:	   (SALLY	  pekar)	  

16	  Lucas:	  	   Mmm.	  

17	  SALLY:	   Vad	  tittar	  han	  på	  rå?	  

18	  Lucas:	  	   Han	  pajar	  (visar	  med	  fingret	  i	  luften)	  när’en	  där,	  när	  han	  ramlar.	  

19	  SALLY:	   När	  han	  ramlar,	  ser'e	  ut	  så?	  

20	  Lucas:	  	   Mm.	  
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21	  SALLY:	   Ja	  tyckte	  att	  det	  såg	  ut	  som	  att	  han	  titta	  på	  dom	  där	  som	  leker	  där	  borta.	  (.)	  Ja	  
vet	  inte.	  

22	  Noel:	  	   (Noel	  reser	  sig	  går	  fram	  till	  Jonna	  och	  pekar	  i	  boken,	  från	  Kenta	  mot	  höger)	  Ja	  
tycker	  att	  han	  tittar	  ditåt.	  

23	  SALLY:	   Mmm.	  

24	  Isak:	   Han	  tittar	  mot	  den	  där	  tjejen	  (Sitter	  och	  pekar/siktar	  mot	  boken)	  

25	  SALLY:	   Nästa	  morgon	  …	  (Fortsätter	  att	  läsa)	  

	  

	  

Uppslag	  5,	  något	  beskuret.	  

	  

SALLY	  kontrar	  Lucas	  förslag	  med	  vad	  hon	  tycker	  att	  illustrationen	  hon	  pekat	  ut	  ger	  

intryck	  av,	  men	  avslutar	  med	  garderingen	  att	  hon	  inte	  vet.	  Lucas	  har	  uttryckt	  att	  han	  

tror	  att	  Kenta	  tittar	  på	  bokens	  Nils	  som	  i	  förgrunden	  verkar	  ramla	  och	  vars	  

robotstridare	  ser	  ut	  att	  gå	  sönder.	  Däremot	  får	  Isaks	  kommentar	  som	  överensstämmer	  

med	  SALLYS	  inget	  upptag	  av	  vare	  sig	  pedagogen	  eller	  något	  av	  barnen.	  Längre	  fram	  i	  

boken	  (uppslag	  8)	  tar	  SALLY	  åter	  initiativ	  till	  att	  fråga	  om	  Kentas	  blickar	  och	  önskan	  att	  

vara	  med,	  men	  den	  här	  gången	  får	  hon	  inte	  samma	  hjälp	  av	  Isak.	  

	  
Exempel	  2B	  
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Förskoleavdelningen	  Spenaten,	  i	  soffan	  i	  matrummet.	  

Deltagare:	  Lucia,	  Emma,	  Lucas,	  Isa,	  Dolores,	  Noel	  samt	  pedagogen	  SALLY	  som	  sitter	  framför	  
barnen.	  

	  

31	  SALLY:	  	   (8)	  Ser	  ni	  att	  han	  står	  där?	  (SALLY	  sätter	  fingret	  på	  Kenta)	  

32	  Isak:	   Nej,	  han	  sitter	  på	  toa.	  

33	  SALLY:	  	   Mm.	  

34	  Isak:	   He!	  

35	  SALLY:	  	   Ni	  ser	  att	  han	  liksom	  tittar	  på	  dom?	  

36	  Isak:	   …	  och	  bajsar.	  He!	  

37	  SALLY:	  	   Tror	  ni	  att	  han	  gör	  det?	  

38	  Isak:	   Ja.	  Jo!	  (Isak	  kiknar	  av	  skratt)	  

39	  SALLY:	  	   Nää,	  han	  sitter	  ju	  och	  kikar	  på	  dom.	  

40	  Isak:	  	   Ne.	  Bajsar!	  (Ler)	  

41	  Dolores:	  	   Men	  [lägg	  ...	  	  

42	  Noel:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  [NÄHÄ!	  (Noel	  böjer	  sig	  fram	  och	  petar	  Isak	  på	  kinden)	  

43	  SALLY:	  	   VINTERN,	  VINTERN	  ÄR	  …	  (SALLY	  böjer	  sig	  fram	  och	  tar	  Isak	  på	  benet	  medan	  
hon	  med	  hög	  röst	  fortsätter	  läsningen)	  

 

SALLY	  säger	  att	  Kenta	  står	  när	  illustrationen	  visar	  att	  han	  sitter	  på	  toalettstolen	  med	  

nerfällt	  lock.	  Isak	  tar	  chansen	  att	  dels	  anmärka	  på	  att	  Kenta	  faktiskt	  sitter	  och	  dels	  att	  

skoja	  om	  toalettscenen.	  Han	  säger	  att	  Kenta	  bajsar	  och	  det	  får	  Dolores	  och	  Noel	  att	  

protestera	  först	  efter	  det	  att	  SALLY	  redan	  med	  visst	  eftertryck	  efterfrågat	  om	  barnen	  

verkligen	  tror	  att	  det	  är	  som	  Isak	  påstår.	  SALLY	  invänder	  således	  mot	  Isak	  och	  ger	  sin	  

egen	  tolkning.	  Detta	  är	  intressant	  för	  fortsättningen	  av	  bilderboksstunden	  när	  frågan	  om	  

Kentas	  andra	  besök	  på	  toaletten	  (uppslag	  14)	  fokuseras.	  När	  läsningen	  är	  klar	  frågar	  

SALLY	  barnen	  om	  detta.	  	  

	  

Exempel	  3B	  

Förskoleavdelningen	  Spenaten,	  i	  soffan	  i	  matrummet.	  

Deltagare:	  Lucia,	  Emma,	  Lucas,	  Isa,	  Dolores,	  Noel	  samt	  pedagogen	  SALLY	  som	  sitter	  framför	  
barnen.	  

	  

62	  SALLY:	   Förstod	  ni	  varför	  han,	  varför	  han	  sprang	  till	  toaletten?	  (Hon	  sätter	  en	  hand	  
mot	  Isak	  som	  står	  framför	  boken)	  Om	  du	  sätter	  dig	  ner.	  (Isak	  sätter	  sig)	  

63	  Dolores:	  	   Näe.	  
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64	  Isak:	  	   [Nä	  

65	  Lucia:	   [Nej	  

66	  SALLY:	  	   Näe	  (.)	  han	  hade	  ju	  gått	  in,	  han	  hade	  ju,	  han	  ville	  ju	  inte	  spela	  fotboll.	  Han	  va	  ju	  
så	  där.	  Han	  var	  väldigt	  bra	  på	  fotboll	  verkade	  det	  som.	  Pappan	  tyckte	  han	  
skulle	  packa	  ner	  fotbo	  …	  Men	  han	  ville	  ju	  inte	  ha	  det	  me.	  Han	  hade	  ju	  stoppat	  
ner	  nånting	  annat	  i	  ryggsäcken.	  Vad	  var	  det?	  (Tystnad	  2	  sek)	  

67	  Isak:	  	   °Barbie°	  

68	  SALLY:	  	   Visst	  var	  det	  så?	  (3	  sek)	  	  

69	  Isak:	   (Nickar)	  

70	  SALLY:	  	   O	  så	  ville	  han	  ju	  leka	  med	  den.	  Men	  den	  po	  …	  när	  killarna	  kom	  in	  o	  skulle	  
hämta	  honom	  eh,	  de	  e	  ingen	  som	  funderar	  …	  varför	  han	  sprang	  in	  på	  
toaletten?	  

71	  Isak:	  	   De	  e	  kanske	  de	  för	  han	  ville	  kika.	  	  

(Noel	  glider	  ner	  på	  golvet)	  

72	  Dolores:	  	   Eller	  han	  var	  kissnödig	  eller	  bajsnödig.	  

73	  SALLY:	  	   Så	  kan	  de	  ju	  va,	  att	  han	  behövde	  faktiskt	  gå	  på	  toaletten.	  För	  sen	  kom	  han	  ju	  
tillbaka	  från	  toaletten	  o	  då,	  då	  visade	  det	  sig	  att	  då	  hade	  ju	  alla	  börja	  klätt	  ut	  
sig.	  O	  de	  verkade	  som	  att	  alla	  tyckte	  det	  var	  jättekul	  o	  ha	  dom	  där	  fina	  tygerna	  
o	  dansa	  i	  …	  eller	  hur?	  

74	  Isak:	   Ja	  vi'te	  gå	  ut,	  jag	  vill	  gå	  ut	  (bilderboksstunden	  avslutas).	  

	  

	  
	  	  Uppslag	  14,	  något	  beskuret.	  
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Pedagogen	  kämpar	  för	  att	  få	  barnen	  att	  röra	  sig	  ner	  på	  djupet	  i	  ett	  av	  bokens	  potentiella	  

teman,	  men	  barnen	  har	  svårt	  att	  se	  vad	  som	  efterfrågas.	  Isak	  är	  inledningsvis	  på	  väg	  i	  

den	  riktningen	  (tur	  24)	  men	  rör	  sig	  senare	  mer	  på	  ytan	  i	  illustrationen	  och	  påtalar	  att	  

Kenta	  sitter	  på	  toaletten	  med	  tillägget	  att	  han	  uträttar	  sina	  behov.	  Det	  är	  en	  rörelse	  ut	  

mot	  egna	  erfarenheter	  av	  vad	  som	  vanligtvis	  görs	  på	  en	  toalett.	  Bilderboksstunden	  

avslutas	  med	  att	  SALLY,	  framför	  allt	  på	  egen	  hand	  med	  långa	  utläggningar	  och	  några	  

frågor,	  försöker	  leda	  in	  barnen	  på	  vad	  Kenta	  egentligen	  vill	  göra.	  Isak	  gör	  återigen	  ett	  

försök	  till	  förklaring:	  att	  Kenta	  vill	  sitta	  och	  kika.	  Men	  diskussionen	  tar	  aldrig	  fart	  

eftersom	  barnen	  börjar	  röra	  på	  sig	  just	  då.	  De	  skruvar	  på	  sig	  där	  de	  sitter	  i	  soffan	  och	  

Noel	  har	  glidit	  ner	  på	  golvet.	  Isak	  sätter	  ord	  på	  uppbrottet	  med	  att	  uttala	  sin	  önskan	  om	  

att	  gå	  ut.	  När	  barnen	  gått	  ut	  vänder	  sig	  pedagogen	  mot	  forskaren	  och	  uttrycker	  sin	  

svårighet	  att	  få	  samtalet	  dit	  hon	  vill.	  

Exempel	  4B	  

Förskoleavdelningen	  Spenaten,	  bredvid	  soffan	  i	  matrummet.	  

Deltagare:	  SALLY.	  	  

89	  SALLY:	   …	  det	  e	  ändå,	  det	  e	  skönt	  att	  se,	  för	  man	  skulle	  ju	  kunna	  gå	  in,	  för	  ja	  menar	  han	  
kanske	  skäms,	  men	  det	  vill	  man	  ju	  inte	  servera,	  när	  dom	  är	  så	  oförstörda,	  och	  
införa	  det	  så	  hära,	  nej	  men	  det	  e	  ju	  väldigt,	  ingen	  trodde,	  utan	  han	  ska	  kika	  o	  
han	  ska	  gå	  på	  toaletten	  o,	  men	  sen	  e're	  ju	  klart,	  man	  pratar	  efter	  om	  man	  sitter	  
ner	  o	  verkligen	  tittar	  på	  bilderna,	  för	  den	  e	  härlig	  just	  för	  att	  det	  e	  så	  mycket	  
som	  sker	  i	  bilderna	  där	  …	  

	  

Samtalet	  i	  exemplen	  1B,	  2B	  och	  3B	  visar	  att	  barnen	  till	  skillnad	  från	  pedagogen	  har	  svårt	  

att	  uppfatta	  ett	  normkritiskt	  tema.	  Pedagogen	  vill	  inte	  heller	  alltför	  tydligt	  framhålla	  sin	  

egen	  tolkning.	  

	  

”Varför	  gjorde	  han	  det	  tror	  ni?”	  
Vid	  nästa	  bilderboksstund	  på	  Spenaten	  tar	  SIGRID	  upp	  samma	  frågeställning.	  Fyra	  av	  

barnen	  ‒	  Emma,	  Lucas,	  Isak	  och	  Lucia	  ‒	  som	  deltog	  när	  SALLY	  ledde	  bilderboksstunden	  

är	  med	  även	  vid	  det	  här	  tillfället.	  

	  
Exempel	  5B	  

Förskoleavdelningen	  Spenaten,	  i	  soffan	  i	  matrummet.	  



	   92	  

Deltagare:	  Emma,	  Randa,	  Lucas,	  Isak,	  Lucia,	  Goran	  samt	  pedagogen	  SIGRID	  som	  sitter	  mellan	  
barnen.	  

	  
92.	  	  	  SIGRID:	   Ser	  ni	  att	  han	  tittar	  åt	  det	  hållet?	  

93	  	  Lucas:	   [°Mm°	  

94	  	  	  Isak:	  	   [Kolla!	  (Pekar	  på	  Kenta	  och	  för	  fingret	  mot	  pojkarna)	  

95	  	  	  SIGRID:	  	   Mm,	  mm.	  

96	  	  	  Isak:	  	   Han	  kollar	  på	  dom.	  

97	  	  	  SIGRID:	   O	  så	  går	  han,	  går	  han	  i	  väg	  på	  toaletten,	  till	  toan.	  

98	  	  	  Goran:	  	   Varför?	  

99	  	  	  SIGRID:	  	   Ja,	  varför	  gjorde	  han	  det	  tror	  ni?	  (Tittar	  mot	  Goran	  och	  Isak)	  

100	  Goran:	  	   [Han	  va	  kissnödig.	  

101	  Lucas:	  	   [Han	  va,	  blev	  …	  

102	  Isak:	  	   Nej,	  han	  är	  inte	  kissnödig!	  

103	  Lucas:	   Bajs	  kiss,	  ha,	  bajskissnödig!	  

	  

Återigen	  är	  det	  Isak	  som	  kommer	  med	  förslaget	  att	  Kenta	  tittar	  på	  Anton,	  Nils	  och	  en	  till	  

pojke,	  och	  motsätter	  sig	  de	  andra	  pojkarnas	  förslag	  om	  anledningen	  till	  besöket	  på	  

toaletten.	  Något	  längre	  fram	  i	  samtalet	  efter	  ytterligare	  yttranden	  om	  bajs	  ber	  SIGRID	  

Isak	  att	  förklara	  lite	  närmare,	  men	  det	  enda	  han	  kan	  säga	  är:	  ”Nej,	  han	  ska	  inte	  gå	  på	  toa.	  

Han	  ska	  sitta	  så	  där	  på	  toa.”	  Isak	  ger	  intryck	  av	  att	  vara	  införstådd	  med	  att	  det	  finns	  ett	  

annat	  skäl,	  men	  kommer	  inte	  med	  någon	  förklaring.	  Inte	  heller	  något	  av	  de	  andra	  barnen	  

kommer	  med	  någon	  förklaring.	  	  

	  

Tyst	  svar:	  Pojkar	  kan	  inte	  leka	  med	  dockor!	  
När	  PAULINA	  på	  Piraten	  frågar	  barnen	  efter	  läsningen	  vad	  som	  hände	  i	  boken	  bläddrar	  

pedagogen	  tillbaka	  till	  olika	  uppslag.	  Gloria	  svarar	  att	  hon	  vet.	  Hon	  menar	  att	  Kenta	  ville	  

sparka	  fotboll	  och	  leka	  med	  robotstridare.	  Glorias	  tolkning	  är	  inte	  helt	  tagen	  ur	  luften.	  

Texten	  på	  första	  uppslaget	  i	  boken	  säger	  att	  Kenta	  är	  bra	  på	  fotboll	  och	  att	  Kentas	  pappa	  

också	  gillar	  fotboll.	  Från	  detta	  uppslag	  leder	  pedagogen	  Gloria	  mot	  andra	  svar.	  

	  

Exempel	  6B	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  vid	  matsalsbordet.	  

Deltagare:	  Edvin,	  Karmina,	  Gloria,	  Oskar,	  Mats	  samt	  pedagogen	  PAULINA.	  
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37	  PAULINA:	   Då	  vill	  jag	  höra,	  vad	  var	  det	  som	  hände	  här	  i	  boken?	  

38	  Karmina:	   Ja	  vet	  inte.	  

39	  Gloria:	  	   Ja	  vet!	  

40	  PAULINA:	   Mm.	  (PAULINA	  har	  bläddrat	  tillbaka	  till	  uppslag	  1)	  

41	  Gloria:	  	   Han	  (pekar	  på	  Kenta)	  han	  ville	  sparka	  fotboll.	  Efter	  de	  …	  

42	  PAULINA:	   	  Mm.	  (PAULINA	  bläddrar	  fram	  till	  uppslag	  5).	  

43	  Gloria:	   Blev	  det	  den	  …	  (Pekar	  på	  flickorna	  i	  fönstret)	  

44	  PAULINA:	  	   Vad	  ville	  Kenta	  göra	  för	  nånting?	  Ville	  han	  spela	  fotboll	  eller	  ville	  han	  …	  Va	  
ville	  han	  leka	  med?	  (PAULINA	  tittar	  på	  Gloria)	  

45	  Gloria:	   Ämm	  …	  Ämmm…	  E	  den	  här	  …	  (Pekar	  på	  Antons	  robotstridare)	  

46	  PAULINA:	  	   Me'ren	  där?	  (Bläddrar	  vidare	  till	  uppslag	  7	  med	  dockvrån)	  

47	  Gloria:	  	   Å	  han	  ville	  leka	  me	  Barbie.	  

48	  PAULINA:	  	   Kan	  pojkar	  göra	  det?	  Kan	  dom	  leka	  med	  dockor?	  

49	  Gloria:	  	   Ja.	  (PAULINA	  nickar)	  (Mats	  skakar	  tyst	  på	  huvudet	  bredvid)	  

50	  PAULINA:	   Å	  klä	  ut	  sig?	  (2)	  

51	  Gloria:	   °Mm.°	  (3)	  

52	  PAULINA:	   För	  sen	  såg	  ju	  dom	  andra	  pojkarna	  att	  Kenta	  ville	  ju	  leka	  me	  de	  (3)	  o	  va	  hände	  
här	  då?	  (3)	  (Bläddrar	  till	  uppslag	  15)	  

53	  Gloria:	   Eeh	  …	  Dom	  klä	  på	  sig.	  

54	  PAULINA:	   	  °Mm.°	  (2)	  

55	  Gloria	   Efter	  deee	  ...	  	  

56	  PAULINA:	   Ville	  dom	  andra	  också	  va	  me	  då?	  

57	  Karmina:	   [Jaa.	  

58	  Gloria:	   [Mm.	  

59	  PAULINA:	   Dom	  andra	  pojkarna.	  

60	  Karmina:	   Jaa.	  

61	  PAULINA:	   Så	  det	  var	  inga	  konstigheter	  alls?	  

62	  Gloria:	   Så	  blev	  det	  slutet	  dom	  här	  pojkarna	  sparkade	  me	  klänningarna.	  

63	  PAULINA:	   Alla	  gick	  ju	  ut	  o	  spelade	  fotboll	  sen.	  

64	  Gloria:	  	   Ja,	  me	  klänningar.	  

65	  PAULINA:	   Ja	  det	  går	  väl	  också	  bra,	  eller	  hur?	  

66	  Gloria:	   Mm.	  

(Samtalet	  övergår	  till	  att	  tala	  om	  dinosaurier)	  

	  
Gloria	  tolkar	  boken	  som	  att	  Kenta	  är	  en	  pojke	  som	  gillar	  fotboll	  (tur	  41).	  Kanske	  har	  hon	  

på	  ett	  djupare	  plan	  än	  pedagogen	  förstått	  komplexiteten	  i	  ikonotexten.	  Pedagogen	  ser	  
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Kenta	  som	  en	  karaktär	  som	  representerar	  ikonotextens	  normkritiska	  perspektiv	  där	  

fotboll	  ”börjar	  bli	  tjatigt”,	  medan	  Gloria	  svarar	  utifrån	  det	  enskilda	  textstället	  ”…	  gillar	  

också	  fotboll”	  eller	  den	  sista	  sidan	  där	  en	  glad	  Kenta	  kan	  ses	  spela	  fotboll.	  Hon	  kan	  

eventuellt	  också	  ha	  tagit	  intryck	  av	  titelsidan	  där	  Kenta	  glatt	  ”skjuter	  en	  rökare”	  .	  Sedan	  

startar	  Gloria	  en	  sekventiell	  redogörelse	  för	  vad	  Kenta	  gör.	  Pedagogen	  kämpar	  för	  att	  få	  

barnen	  att	  fördjupa	  föreställningsvärlden	  och	  röra	  sig	  mot	  det	  underliggande	  temat.	  När	  

Gloria	  inte	  verkar	  uppfatta	  det	  utan	  bara	  uppehåller	  sig	  vid	  vad	  Kenta	  gör	  i	  en	  ytlig	  

textrörelse,	  ställer	  pedagogen	  frågan	  om	  vad	  Kenta	  vill	  (tur	  44).	  När	  Gloria	  pekar	  på	  

robotstridaren	  ifrågasätts	  det	  av	  pedagogen,	  men	  till	  slut	  svarar	  Gloria	  att	  Kenta	  vill	  leka	  

med	  Barbie.	  Eftersom	  Mats	  sitter	  parallellt	  med	  pedagogen	  kan	  hon	  troligtvis	  inte	  se	  att	  

Mats	  skakar	  på	  huvudet	  (tur	  49).	  Det	  visar	  att	  motsatta	  åsikter	  i	  frågan	  finns,	  men	  att	  det	  

kan	  vara	  svårt	  att	  uttrycka	  dem.	  PAULINA	  har	  alltså	  till	  slut	  fått	  barnen	  att	  röra	  sig	  mot	  

det	  mer	  komplexa	  underliggande	  temat.	  Pedagogen	  och	  Gloria	  dominerar	  samtalet	  på	  så	  

sätt	  att	  pedagogen	  frågar	  och	  Gloria	  svarar.	  Mats	  invändning	  blir	  aldrig	  verbaliserad.	  

Att	  uttrycka	  sig	  med	  kroppsliga	  rörelser	  är	  vanligt	  förekommande	  i	  

bilderboksstunderna.	  Mats	  huvudskakning	  uppfattas	  inte	  av	  pedagogen,	  men	  det	  mesta	  

av	  den	  muntliga	  kommunikationen	  mellan	  pedagogen	  och	  Gloria	  interfolieras	  av	  

pekningar.	  Kentas	  vilja	  att	  sparka	  fotboll,	  leka	  med	  robotstridare	  och	  leka	  med	  Barbie	  

pekas	  samtidigt	  ut	  i	  boken.	  

Mot	  slutet	  av	  samtalet	  frågar	  pedagogen	  om	  det	  inte	  är	  några	  konstigheter	  alls	  (tur	  61).	  

Det	  kan	  tolkas	  som	  att	  pedagogen	  undrar	  om	  inte	  barnen	  kan	  se	  att	  boken	  

problematiserar	  normen.	  

”Vad	  tror	  du	  då?”	  	  
Samma	  fråga	  om	  könsöverskridande	  lek	  kommer	  upp	  i	  alla	  bilderboksstunder.	  I	  en	  av	  

dem	  ställer	  PETRA	  en	  rad	  varför-‐frågor	  som	  kan	  tolkas	  som	  att	  hon	  vill	  att	  barnen	  rör	  

sig	  mer	  mot	  djupet	  i	  texten.	  Även	  denna	  gång	  är	  Gloria	  en	  samtalspartner	  som	  gärna	  

svarar.	  Det	  är	  inte	  helt	  ovanligt	  att	  Gloria	  får	  svara.	  Pedagogerna	  ger	  nämligen	  ofta	  

Gloria	  en	  blick	  när	  de	  vill	  ha	  svar	  på	  en	  fråga.	  

	  

Exempel	  7B	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  vid	  matsalsbordet.	  

Deltagare:	  Schack,	  Karmina,	  Gloria,	  Cesar	  samt	  pedagogen	  PETRA.	  
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104	  PETRA:	   Oj	  då,	  det	  är	  nog	  bäst	  att	  Kenta	  går	  på	  toaletten.	  Varför	  känner	  Kenta	  så	  tror	  
ni?	  

105	  Schack:	  	   Ja	  vet	  inte.	  

106	  Gloria:	  	   Däfö	  han	  …	  	  

107	  Schack:	   KISSNÖDIG!	  

108	  PETRA:	  	   Tror'u?	  

109	  Schack:	  	   Ja	  tror	  det.	  Vi	  får	  se?	  

110	  PETRA:	  	   Mm,	  vi	  får	  se.	  Vad	  tror	  du	  då?	  (Tittar	  på	  Gloria)	  

111	  Gloria:	  	   Ja	  tror	  eh,	  när	  pojkarna	  tittar	  på	  dom,	  då	  går	  han	  på	  toaletten	  och	  stänger	  
dörren.	  

112	  PETRA:	  	   Varför	  gör	  han	  det?	  

113	  Gloria:	  	   Däffö	  han	  vill	  vara	  ifred.	  

114	  PETRA:	  	   Ok,	  varför	  vill	  han	  det	  tror'u?	  

115	  Schack:	   	  	  Eh,	  [ja	  vet	  in	  …	  (Tar	  sig	  fundersamt	  om	  hakan)	  

116	  Gloria:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  [Ja	  tror	  de,	  sån	  där	  ...	  

117	  Schack:	  	   Kanske	  vi	  får	  se	  istället!	  

118	  PETRA:	  	   Mm,	  det	  kan	  va	  roligt	  att	  höra	  vad	  Gloria	  tycker.	  Eller	  hur?	  

119	  Gloria:	  	   Ja	  tycker	  att	  dom	  ...	  tänker	  skratta!	  

	  

Gloria	  kommer	  till	  slut	  efter	  många	  frågor	  från	  PETRA	  att	  röra	  sig	  mer	  på	  djupet	  och	  ge	  

förklaringen	  att	  pojkarna	  kommer	  att	  skratta	  åt	  Kenta.	  Att	  ställa	  sex	  frågor	  så	  rakt	  på	  i	  

en	  följd	  kan	  tyckas	  väldigt	  påstridigt	  men	  det	  är	  värt	  att	  påpeka	  att	  situationen	  i	  

bilderboksstunden	  framstår	  som	  avspänd.	  Schack	  föreslår	  det	  som	  många	  barn	  gör	  i	  

flera	  av	  bilderboksstunderna:	  att	  Kenta	  har	  behov	  att	  uträtta	  på	  toaletten.	  Två	  gånger	  

uttrycker	  han	  också	  en	  vilja	  att	  gå	  vidare	  och	  se	  vad	  som	  händer	  framåt	  i	  historien.	  Det	  

är	  ovanligt	  att	  barnen	  uppmanar	  pedagogerna	  att	  läsa	  vidare.	  Det	  är	  enda	  gången	  under	  

de	  sex	  bilderboksstunderna	  med	  Kenta	  och	  barbisarna.	  Schacks	  önskan	  att	  gå	  vidare	  och	  

Mats	  skakande	  på	  huvudet	  i	  exempel	  6B,	  tur	  49,	  visar	  att	  trots	  att	  många	  barn	  inte	  säger	  

något	  om	  Kentas	  gränsöverskridande	  lek	  så	  är	  det	  en	  känslig	  fråga.	  

	  
Sammanfattningsvis	  kan	  sägas	  att	  alla	  de	  fyra	  pedagogerna	  i	  exempel	  1B–7B	  blir	  

engagerade	  i	  frågan	  om	  att	  få	  igång	  samtal	  om	  det	  underliggande	  temat	  i	  boken,	  men	  att	  

pedagogerna	  också	  är	  upptagna	  av	  att	  barnen	  har	  rätt	  att	  inte	  tvingas	  in	  i	  stereotypt	  

könsrollstänkande.	  Som	  exemplen	  visar	  är	  denna	  kamp	  för	  att	  fördjupa	  samtalet	  inte	  
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alltid	  lätt	  och	  de	  kämpande	  pedagogerna	  kan	  fastna	  i	  en	  konflikt	  mellan	  att	  å	  ena	  sidan	  

diskutera	  den	  viktiga	  frågan	  och	  å	  andra	  sidan	  inte	  lägga	  orden	  i	  munnen	  på	  barnen	  och	  

trycka	  på	  dem	  förväntningar	  om	  det	  könsstereotypa.	  När	  pedagogerna	  frågar	  varför	  

Kenta	  går	  på	  toaletten	  blir	  svaret	  att	  han	  är	  kissnödig	  eller	  att	  han	  vill	  kika.	  I	  exempel	  

6B,	  tur	  44,	  kommer	  pedagogen	  ett	  steg	  på	  vägen	  genom	  att	  fråga	  vad	  Kenta	  vill.	  Då	  blir	  

svaret	  mer	  explicit	  normkritiskt,	  att	  Kenta	  vill	  leka	  med	  Barbie,	  och	  det	  kan	  barnen	  visa	  

att	  de	  tycker	  är	  möjligt	  respektive	  inte	  möjligt.	  Den	  som	  lyckas	  aktualisera	  det	  

underliggande	  temat	  tydligast	  är	  den	  pedagog	  i	  exempel	  7B	  som	  med	  ett	  flertal	  frågor	  

visar	  ett	  tydligt	  intresse	  för	  att	  få	  veta	  vad	  barnet	  tycker	  att	  bokens	  händelser	  betyder	  på	  

djupet.	  

	  

Vilt	  berättande	  
Den	  bilderboksstund	  som	  nu	  ska	  presenteras	  närmare	  är	  olik	  de	  övriga	  på	  minst	  två	  

framträdande	  sätt.	  Dels	  är	  det	  den	  enda	  bilderboksstunden	  som	  uteslutande	  har	  pojkar	  i	  

gruppen.	  Dels	  är	  starten	  på	  bilderboksstunden	  olik	  de	  andra	  därför	  att	  barnen	  börjar	  

stunden	  själva	  utan	  pedagogen.	  Händelserna	  före	  bilderboksstunden	  har	  som	  regel	  inte	  

särskilt	  beaktats	  i	  det	  övriga	  materialet.	  I	  den	  här	  bilderboksstunden	  är	  alltså	  

förhållandena	  speciella	  på	  så	  sätt	  att	  PAULINA	  inte	  är	  i	  matsalen	  när	  barnen	  kommer.	  

Kameran	  sätts	  som	  varje	  gång	  på	  när	  barnen	  kommer	  och	  därför	  är	  denna	  gång	  de	  första	  

minuterna	  innan	  pedagogen	  kommer	  med	  boken	  inspelade.	  Dessa	  minuter	  är	  i	  den	  här	  

situationen	  mycket	  livliga.	  Pojkarna	  startar	  med	  ett	  spontant	  berättande	  på	  egen	  hand	  

och	  det	  starka	  uttrycket	  fortsätter	  sedan	  under	  hela	  bilderboksstunden.	  Efter	  en	  stark	  

genusdiskussion	  med	  PAULINA,	  ger	  sig	  pojkarna	  hän	  åt	  berättelser	  om	  olika	  

actionhjältar	  och	  antihjältar.	  Hela	  det	  inledande	  samtalet	  återges	  här	  och	  större	  delen	  av	  

genusdiskussionen,	  men	  den	  fem	  minuter	  långa	  avslutningsdiskussionen	  återges	  

rapsodiskt.	  

Pojkarna	  kommer	  till	  matsalen	  på	  egen	  hand,	  de	  är	  uppsluppna	  och	  högljudda.	  De	  sätter	  

igång	  att	  berätta	  medan	  de	  sätter	  sig	  vid	  bordet	  och	  berättelserna	  är	  i	  actiongenren:	  

	  

Exempel	  8B	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  vid	  matsalsbordet.	  

Deltagare:	  Cesar,	  Jessy,	  Zaid,	  Vincent,	  Nikolaj	  samt,	  efter	  en	  stund,	  pedagogen	  PAULINA	  
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1	  	  	  Nikolaj:	   HI,	  HI,	  HI,	  HI!	  

2	  	  	  Cesar:	   IMORGON	  NÄR	  JAG	  KOMMER	  …	  (Cesar	  slår	  ut	  med	  armarna.	  Visar	  med	  stort	  
leende	  två	  knytnävsslag	  i	  luften,	  slår	  sen	  i	  bordsskivan)	  TJAA!	  JA	  SLÅR	  NER!	  O	  
POW!	  (Slår	  ett	  knytnävsslag	  i	  luften.	  Avslutar	  med	  armar	  i	  luften	  och	  öppna	  
händer)	  

3	  	  	  Jessy:	   Vet	  du	  vet	  du,	  en	  till	  sa	  nånting	  när	  Kristian	  står	  på	  så	  i	  pappa	  o	  Jonny	  o	  Linnéa	  
dom	  var	  till	  Älgens,	  Älgmannen.	  (Håller	  händerna	  högt	  i	  luften	  och	  ler	  stort)	  

4	  	  	  Cesar:	   [HE!	  HE!	  HE!	  HE!	  (Tittar	  på	  de	  andra,	  slår	  händerna	  i	  bordsskivan	  och	  skrattar	  
högt)	  

5	  	  	  Vincent:	   [Hee,	  hee.	  (Högt	  snarkljud)	  

6	  	  	  Nikolaj:	   [HI!	  HI!	  (Dyker	  snabbt	  under	  bordsskivan)	  

7	  	  	  Vincent:	   (Nytt	  starkt	  snarkljud.	  Mot	  Nikolaj)	  

8	  	  	  Nikolaj:	   	  EEE	  VA	  VA!	  (Nikolaj	  kommer	  upp	  och	  gör	  låtsasslag	  Vincents	  arm)	  

(Vincent	  tittar	  leende	  upp	  i	  ansiktet	  på	  forskaren	  som	  kommit	  med	  kameran	  
bakom	  honom)	  

9	  	  	  Nikolaj:	   EEEEEE!!!	  

10	  Forskaren:	  	  Vilket	  ljud!	  

11	  Nikolaj:	  	   JÄ!	  JÄ!	  JÄ!	  (Pekar	  mot	  Jessy)	  (Jessy	  börjar	  berätta	  när	  han	  blir	  pekad	  på)	  

12	  Jessy:	   	  O	  TI,	  O	  TITTA	  NU,	  ATT	  NÄR	  …	  (Visar	  sova	  symboliskt	  med	  händerna	  flata	  mot	  
flata	  vid	  kinden)	  

13	  Vincent:	  	   (Snarkljud)	  

14	  Jessy:	  	   JA	  SOV,	  NÄR	  JA,	  NÄR	  JA	  SOV,	  SÅ	  HÄ'psh!	  SEN	  SÅG	  JA	  ETT	  STORT	  (Jessy	  tittar	  
på	  Nikolaj,	  men	  berättar	  med	  hög	  röst	  för	  alla	  runt	  bordet)	  MONSTER	  SOM	  
VAKNA	  (visar	  med	  händer	  och	  armar	  hur	  stort	  monster	  det	  är)	  OCH	  PRATADE	  
o	  zuten!	  (Visar	  med	  handen	  som	  tar	  något	  i	  luften).	  O	  sen	  han	  gick	  till	  ditt	  hus,	  
Nikolaj,	  sen	  han	  slog	  på	  din	  mamma,	  han	  tog	  (händerna	  tar	  mamman	  som	  om	  
hon	  var	  liten	  som	  en	  snöboll)	  hans	  mamma,	  o	  sen	  lägg	  hon	  på	  fängelset,	  sen,	  o	  
sen,	  o	  sen	  papp,	  sen	  ja	  räddade	  din	  mamma,	  sen	  pappa	  (händerna	  tar	  något	  åt	  
sidan)	  gick	  gick	  där	  och	  sen	  han	  kastade	  DÄR	  INNE!	  (Visar	  hur	  pappan	  kastar)	  

15	  PAULINA:	   (PAULINA	  kommer	  med	  boken,	  sätter	  sig	  och	  ler)	  

16	  Nikolaj:	   III!	  Oh,	  inte	  den	  igen!	  

17	  PAULINA:	   Har	  du	  läst	  den	  här	  förut?	  

18	  Nikolaj:	   AA-‐A!	  

19	  Jessy:	  	   Jag	  har	  också	  läst	  den.	  

20	  Zaid:	   Jag	  också.	  

21	  Vincent:	   Inte	  jag!	  JO,	  nu	  kommer	  jag	  ihåg	  den.	  Han	  ska	  fela,	  eh,	  han	  ska	  spela	  fotboll.	  

22	  PAULINA:	   Vi	  får	  se,	  vi	  får	  se.	  Kenta	  o	  barbisarna	  …	  

	  
Under	  det	  att	  barnen	  sätter	  sig	  runt	  bordet	  berättar	  Cesar	  sin	  historia	  i	  tur	  2	  och	  Jessy	  

sin	  längre	  historia	  i	  tur	  14.	  De	  berättar	  med	  hela	  kroppen,	  med	  stark	  röst	  och	  livlig	  
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intonation.	  De	  berättar	  inte	  därför	  att	  någon	  ber	  dem,	  men	  en	  utlösande	  orsak	  till	  Jessys	  

historia	  är	  att	  Nikolaj	  pekar	  på	  honom	  och	  skriker	  ”JÄ!	  JÄ!	  JÄ!”.	  Eftersom	  historien	  inte	  

bara	  handlar	  om	  ett	  monster	  utan	  även	  om	  Nikolaj,	  hans	  mamma,	  en	  pappa	  och	  ett	  

fängelse,	  är	  den	  troligtvis	  påhittad	  i	  stunden.	  Jessy	  sitter	  från	  början	  stilla	  under	  tur	  8–

11	  och	  tittar	  ut	  genom	  fönstret,	  då	  det	  är	  mycket	  hög	  ljudvolym	  runt	  bordet.	  Han	  tittar	  

på	  de	  andra	  först	  när	  Nikolaj	  skriker	  åt	  honom	  (tur	  11).	  Jessy	  skapar	  utifrån	  flera	  

föreställningsvärldar,	  sagovärlden,	  kamratens	  hem	  och	  samhället	  en	  gemensam	  

föreställningsvärld	  där	  de	  olika	  världarna	  sammansmälts.	  	  

Jessy	  och	  Cesar	  har	  sällan	  yttrat	  sig	  under	  de	  bilderboksstunder	  de	  varit	  med	  vid	  

tidigare	  och	  det	  de	  sagt	  har	  varit	  kortfattat.	  Cesar	  yttrar	  sig	  bara	  två	  gånger	  helt	  kort	  

(exempel	  13B,	  tur	  14	  och	  exempel	  16B,	  tur	  66).	  Jessy	  försöker	  yttra	  sig	  ett	  flertal	  gånger	  

under	  läsningen	  av	  Småflodhästarnas	  äventyr	  i	  kapitel	  4,	  men	  han	  lyckas	  inte	  så	  bra	  med	  

det	  (exempel	  16A,	  turerna	  44,	  48	  och	  52).	  Men	  här	  kommer	  de	  in	  på	  ett	  nytt	  sätt	  i	  

bilderboksstunden	  med	  sina	  historier	  hämtade	  från	  sina	  egna	  föreställningsvärldar.	  För	  

Jessys	  del	  tar	  hans	  yttranden	  efter	  läsningen	  stor	  plats	  denna	  gång,	  då	  mycket	  som	  sägs	  

är	  kopplat	  till	  populärkulturen,	  där	  han	  känner	  sig	  hemma.	  

Samtalet	  före	  läsningen	  är	  livligt	  och	  även	  efteråt	  som	  snart	  ska	  visas,	  men	  inte	  under	  

själva	  läsningen.	  De	  enda	  avbrotten	  under	  läsningen	  är	  ett	  par	  frågor	  om	  vem	  som	  är	  

Kenta,	  huruvida	  han	  tar	  med	  sig	  bollen	  hemifrån	  eller	  inte	  och	  ett	  intressant	  

meningsutbyte	  om	  girafferna	  i	  boken	  som	  kommer	  att	  refereras	  i	  slutet	  av	  kapitlet	  (se	  

exempel	  16	  nedan).	  I	  övrigt	  kännetecknas	  läsningen	  av	  stor	  koncentration.	  

Mot	  slutet	  av	  läsningen	  upptäcker	  Nikolaj	  att	  han	  inte	  vet	  om	  den	  ena	  personen	  i	  en	  av	  

illustrationerna	  (uppslag	  12)	  är	  flicka	  eller	  pojke.	  Han	  antar	  att	  de	  andra	  som	  klär	  ut	  sig	  

med	  de	  glittriga	  tygerna	  är	  flickor,	  men	  undrar	  över	  Kenta.	  

	  

”E	  hon	  också	  tjej?”	  
	  

Exempel	  9B	  
Förskoleavdelningen	  Piraten,	  vid	  matsalsbordet.	  

Deltagare:	  Nikolaj,	  Vincent,	  Zaid,	  Jessy,	  Cesar	  samt	  pedagogen	  PAULINA.	  

	  
83	  Nikolaj:	  	   E	  hon	  också	  tjej?	  
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84	  PAULINA:	  	   Vem	  va	  det?	  (Pekar	  på	  Kenta)	  

85	  Zaid:	   Pojke.	  

86	  Nikolaj:	   Pojken.	  

87	  PAULINA:	   Kenta	  är	  det	  där.	  

88	  Jessy:	   Kenta.	  

89	  Nikolaj:	   Leker	  hon	  me	  tjejer?	  

	  
Nikolajs	  yttrande	  ifrågasätter	  att	  Kenta	  leker	  med	  flickor.	  Nikolaj	  säger	  hon	  istället	  för	  

han	  därför	  att	  han	  blir	  förvirrad	  av	  bilden.	  I	  tur	  83	  förutsätter	  Nikolaj	  att	  Kenta	  är	  en	  

flicka.	  Han	  ifrågasätter	  att	  en	  pojke	  kan	  leka	  med	  flickor	  och	  dessutom	  ha	  en	  vacker	  kjol	  

på	  sig.	  När	  sedan	  Kenta	  går	  på	  toaletten,	  de	  andra	  killarna	  kommer	  in	  och	  börjar	  delta	  i	  

leken	  med	  kjolarna	  och	  det	  blir	  balettdans,	  säger	  ingen	  av	  barnen	  något.	  Det	  är	  mycket	  

tyst	  och	  stilla	  runt	  bordet.	  När	  hon	  läst	  färdigt	  initierar	  PAULINA	  samtalet	  om	  boken	  

med	  att	  återknyta	  till	  Nikolajs	  fråga.	  

	  

Exempel	  10B	  
Förskoleavdelningen	  Piraten,	  vid	  matsalsbordet.	  

Deltagare:	  Nikolaj,	  Vincent,	  Zaid,	  Jessy,	  Cesar	  samt	  pedagogen	  PAULINA.	  

	  

93	  PAULINA:	  	   Nu	  e	  de	  slut.	  Får	  jag	  höra	  nu	  då	  (Bläddrar	  tillbaka	  till	  uppslag	  12).	  Nikolaj,	  du	  
frågade	  om	  det	  var	  en	  kille,	  eller	  hur?	  (Ler	  mot	  Nikolaj)	  Det	  var	  ju	  Kenta,	  vem	  
leker	  han	  me?	  

94	  Nikolaj:	  	   [Tjejer.	  

95	  Vincent:	  	   [Tjejer.	  

96	  Zaid:	   [Tjejer	  (Ler	  mot	  Nikolaj).	  

97	  Nikolaj:	  	   Varför	  leker	  han	  med	  tjejer?	  

98	  Jessy:	  	   Han	  vill	  leka	  kanske?	  

99	  Vincent:	  	   Han	  kanske	  e	  kär!	  

	  

I	  inledningen	  av	  exempel	  11B	  rör	  sig	  pedagogen	  och	  barnen	  snabbt	  mellan	  olika	  slags	  

textrörlighet	  i	  läsandet.	  Initialt	  tar	  deltagarna	  reda	  på	  om	  den	  som	  dansade	  i	  kjol	  var	  en	  

kille	  (tur	  93)	  och	  tre	  pojkar	  konstaterar	  att	  han	  leker	  med	  tjejer.	  De	  rör	  sig	  på	  ytan	  i	  

texten	  och	  vill	  ha	  svar	  på	  detaljer.	  Sedan	  ifrågasätts	  genast	  det	  som	  sker	  i	  boken,	  de	  rör	  

sig	  mot	  ett	  metaperspektiv.	  Som	  exemplet	  visar	  är	  inte	  pojkarna	  positiva	  till	  bokens	  

underliggande	  tema,	  men	  Nikolajs	  distanserade	  ifrågasättande	  ”Varför	  leker	  han	  med	  
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tjejer?”	  leder	  Jessy	  och	  Vincent	  mot	  att	  förklara	  Kentas	  handlingar	  (tur	  98	  och	  99)	  som	  

eventuellt	  beroende	  på	  att	  han	  är	  kär	  eller	  verkligen	  vill	  leka	  med	  tjejer.	  	  

	  

”Han	  tycker	  bara	  om	  små	  bäbisar-‐flicker”	  
Pojkarna	  och	  pedagogen	  har	  olika	  meningar	  om	  det	  underliggande	  temat	  och	  det	  visar	  

sig	  allt	  tydligare	  i	  diskussionen.	  

	  

Exempel	  11B	  
Förskoleavdelningen	  Piraten,	  vid	  matsalsbordet.	  

Deltagare:	  Nikolaj,	  Vincent,	  Zaid,	  Jessy,	  Cesar	  samt	  pedagogen	  PAULINA.	  

	  

100	  PAULINA:	  	  Brukar	  inte	  ni	  leka	  med	  flickor?	  

101	  Cesar:	   [(Skakar	  på	  huvudet)	  

102	  Zaid:	   [Nej.	  

103	  Vincent:	   [Jo,	  ibland.	  

104	  Jessy:	  	   Men	  jag	  tycker	  inte	  leka	  med	  flickor.	  

105	  PAULINA:	  	  Varför	  inte	  då'rå?	  

106	  Cesar:	  	   Ja	  tycker	  …	  

107	  Jessy:	  	   Ja	  tycker	  leka	  med	  min	  lillasyster.	  (Ler	  stort)	  

108	  PAULINA:	  	  Hon	  e	  ju	  flicka.	  

109	  Jessy:	  	   Ja,	  men,	  men,	  men	  att,	  men	  mamma	  ...	  (Jessy	  ler,	  blicken	  flackar)	  

110	  Nikolaj:	  	   AA,	  an,	  han	  tycker	  om	  bara	  små	  bäbisar-‐flicker.	  

111	  Jessy:	  	   Inte	  storrra!	  (Har	  ställt	  sig	  upp	  på	  stolens	  fotsteg)	  

112	  Nikolaj:	  	   HA!	  HA!	  

113	  Jessy:	  	   Inte	  stora	  tycker	  inte.	  (Ler)	  

114	  Zaid:	  	   Ja	  tycker	  inte	  en	  liten	  eller	  stor.	  

115	  Vincent:	  	   Vet	  du,	  men	  han	  kanske	  e	  kär	  i	  dom.	  

116	  PAULINA:	  	  Tror'u?	  Fast	  vi	  har	  ju	  flickor	  på	  våran	  avdelning,	  på	  Piraten,	  som	  ni	  brukar	  leka	  
med.	  (Bläddrar	  till	  uppslag	  13)	  

117	  Vincent:	  	   Ja,	  men	  det	  här	  e	  inte	  på	  riktigt!	  (Håller	  handen	  på	  boken)	  

118	  Nikolaj	  	   Det	  här	  e	  tjej,	  tjej,	  tjej	  (pekar)	  o	  pojke	  kan	  ine	  jöja.	  (Nikolaj	  har	  ställt	  sig	  upp,	  
flaxar	  med	  armar,	  talar	  otydligt)	  

	  

Utifrån	  barnens	  kritiska	  metaperspektiv	  styr	  pedagogen	  samtalet	  ut	  mot	  barnens	  egna	  

erfarenheter	  av	  att	  leka	  med	  flickor,	  det	  som	  betecknas	  som	  centrifugalt	  läsande,	  vilket	  

barnen	  svarar	  på.	  Cesar	  och	  Zaid	  vill	  inte	  medge	  att	  de	  leker	  med	  flickor,	  men	  Vincent	  
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medger	  att	  han	  gör	  det	  ibland	  (tur	  103	  och	  117).	  Jessy	  är	  generellt	  negativ	  till	  att	  leka	  

med	  flickor,	  men	  berättar	  att	  han	  tycker	  om	  att	  leka	  med	  sin	  lillasyster.	  När	  PAULINA	  

påpekar	  att	  systern	  är	  en	  flicka	  får	  Jessy	  svårt	  att	  förklara	  sig.	  Även	  Nikolaj	  blir	  

engagerad	  och	  förklarar	  Jessys	  handlande	  med	  att	  han	  bara	  tycker	  om	  bäbisflickor	  (tur	  

110).	  Jessy	  håller	  med,	  det	  är	  bara	  stora	  flickor	  han	  inte	  tycker	  om.	  Nikolaj	  förstärker	  

Jessys	  uttalande	  med	  sitt	  ”HA!	  HA!”	  och	  Zaid	  menar	  att	  han	  varken	  tycker	  om	  stora	  eller	  

små	  flickor.	  Vincent	  invänder,	  problematiserar,	  och	  tar	  för	  andra	  gången	  upp	  att	  Kenta	  

kanske	  leker	  med	  flickor	  därför	  att	  han	  är	  kär	  (tur	  115).	  PAULINA	  menar	  att	  pojkarna	  

normalt	  leker	  med	  flickor	  på	  avdelningen.	  Som	  svar	  på	  det	  säger	  Vincent	  att	  boken	  inte	  

är	  på	  riktigt	  (tur	  117).	  Han	  ifrågasätter	  med	  detta	  att	  boken	  äger	  någon	  giltighet	  i	  deras	  

liv	  på	  avdelningen.	  Detta	  förstärker	  Nikolaj	  med	  att	  peka	  ut	  alla	  tjejer	  på	  bilden	  i	  boken	  

som	  personer	  som	  en	  pojke	  inte	  kan	  leka	  med	  (tur	  118).	  	  

	  

Uppslag	  13,	  beskuret.	  

	  

Samtalet	  har	  tagit	  en	  vändning	  mot	  centrifugalt	  läsande,	  men	  Jessys	  lillasyster	  blir	  ett	  

argument	  som	  ställer	  till	  problem	  för	  pojkarnas	  övergripande	  argumentering	  mot	  att	  

leka	  med	  flickor	  generellt.	  Pedagogen	  fortsätter	  att	  ifrågasätta	  pojkarnas	  argument	  
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genom	  att	  flytta	  intresset	  från	  Jessys	  hem	  till	  avdelningen,	  ett	  annat	  centripetalt	  läsande.	  

Det	  visar	  sig	  att	  boken	  finns	  kvar	  som	  en	  bakgrund	  i	  diskussionen,	  för	  Vincent	  angriper	  

nu	  boken	  som	  ett	  argument	  för	  att	  klara	  sig	  från	  det	  som	  pedagogen	  skjutit	  in	  sig	  på:	  att	  

pojkarna	  leker	  med	  flickor.	  I	  ett	  enda	  yttrande	  (tur	  117)	  rör	  sig	  uppmärksamheten	  från	  

yttre	  erfarenheter	  i	  riktning	  mot	  ett	  kritiskt	  metaperspektiv	  och	  dess	  konsekvenser	  och	  

sedan	  tillbaka	  mot	  de	  yttre	  erfarenheterna.	  Det	  som	  Vincent	  först	  bekräftar	  med	  ett	  ”Ja”	  

är	  att	  de	  leker	  med	  flickorna	  på	  avdelningen.	  Fortsättningen	  ”det	  här”	  syftar	  in	  mot	  

bokens	  handling.	  Det	  lilla	  ordet	  ”men”	  pekar	  i	  riktning	  mot	  hans	  slutsats	  på	  ett	  

metaplan:	  att	  det	  som	  pågår	  i	  boken	  inte	  är	  ”på	  riktigt”	  därför	  att,	  underförstått,	  det	  som	  

gäller	  i	  boken	  inte	  gäller	  på	  riktigt.	  Argumenteringen	  ska	  stödja	  idén	  att	  pojkar	  inte	  ska	  

leka	  med	  flickor.	  Att	  så	  ändå	  sker	  ”på	  riktigt”	  kan,	  enligt	  Vincents	  tidigare	  yttranden,	  till	  

exempel	  bero	  på	  att	  pojkar	  kan	  vara	  kära	  i	  flickor.	  Det	  framstår	  som	  att	  det	  är	  detta	  att	  

det	  visas	  upp	  i	  en	  bok	  som	  är	  fel.	  Vincents	  argumentering	  kan	  tyckas	  motsägelsefull,	  

men	  det	  är	  viktigt	  att	  se	  att	  behovet	  av	  att	  argumentera	  för	  sin	  sak	  gör	  att	  dessa	  

avancerade	  sammankopplingar	  mellan	  föreställningsvärldarna	  sker.	  

	  

Några	  pojkars	  kamp	  för	  en	  föreställningsvärld	  ‒ 	  ”Ja	  gillar	  Spiderman!”	  
Samtalet	  fortsätter	  med	  stor	  intensitet.	  Under	  samtalet	  före	  läsningen	  markerades	  

yttrandena	  med	  versaler	  för	  att	  visa	  att	  de	  höga	  rösterna	  närmast	  kan	  betraktas	  som	  

skrik.	  Hela	  diskussionen	  förs	  dock	  med	  ovanligt	  höga	  röster.	  

Exempel	  12B	  
Förskoleavdelningen	  Piraten,	  vid	  matsalsbordet.	  

Deltagare:	  Nikolaj,	  Vincent,	  Zaid,	  Jessy,	  Cesar	  samt	  pedagogen	  PAULINA.	  

	  

119	  PAULINA:	  	  Varför	  inte	  då'rå?	  

120	  Vincent:	   Pojke,	  [	  tjej,	  tjej	  …	  

121	  PAULINA:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [Pojkar	  kan	  också	  klä	  ut	  sig.	  

122	  Jessy:	  	   Ja	  vill	  inte	  klä	  ut	  mig	  till	  prinsessa.	  

123	  Zaid:	   Inte	  jag	  heller.	  

124	  Jessy:	   Ja	  kan	  ta	  pojkkläder!	  

125	  Vincent:	  	   Ja	  gillar	  Spiderman!	  (Skjuter	  med	  fingret	  bredvid	  PAULINA)	  

126	  PAULINA:	  	  Fast	  det	  gör	  ja	  också.	  Och	  ja	  e	  tjej.	  Ja	  gillar	  Spiderman.	  Kan	  inte	  ja	  göra	  det?	  

127	  Nikolaj:	  	   Jo.	  

128	  Jessy:	  	   Ja	  gillar	  också	  Spiderman!	  
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129	  Cesar:	  	   Ja	  gillar	  också	  Spiderman!	  

130	  Vincent:	   (ställer	  sig)	  BATMAN!	  SUPERMAN!	  Och	  eh	  ...	  Batman,	  Superman,	  Spiderman	  
och	  Ajerman.	  Det	  gillar	  vi!	  

131	  Nikolaj:	  	   Vasstanen	  då?	  

132	  Vincent:	  	   Va?	  

133	  Nikolaj:	  	   VASSTANDEN!	  (Skriker	  nära	  Vincents	  ansikte)	  

134	  Jessy:	  	   Sagt	  kastanjen!	  

135	  Vincent:	  	   Oj!	  

136	  Nikolaj:	  	   Nej,	  inte	  kastanjen.	  Vasstanden!	  (De	  andra	  förstår	  vem	  Nikolaj	  menar.	  Jessy	  
pekar	  på	  sina	  tänder)	  

	  

Pojkarna	  går	  vidare	  i	  ett	  samtal	  om	  superhjältar,	  ”Det	  gillar	  vi!”.	  Killar	  gillar	  Spiderman,	  

Actionman	  och	  Ironman	  (som	  Vincent	  kallar	  Ajerman).	  PAULINA	  kan	  få	  gilla	  Spiderman	  

om	  hon	  vill,	  men	  det	  förändrar	  inte	  saken.	  Det	  som	  intresserar	  mest	  är	  att	  någon	  

actionhjälte	  är	  elak,	  att	  den	  kan	  spruta	  is	  eller	  åka	  på	  en	  skateboard	  och	  att	  de	  slår	  

andra.	  	  

I	  det	  långa	  samtalet	  om	  populärkultur	  säger	  Jessy	  bland	  annat:	  ”Ja,	  han	  slog	  så	  där,	  den	  

där	  Spiderman	  han	  bara	  vajde	  den	  blacka	  Spiderman”(tur	  173).	  Spiderman	  har	  en	  ond	  

Nemesis	  som	  heter	  Black	  Spiderman.	  Jessy,	  som	  har	  afrikanskt	  ursprung	  men	  engelska	  

som	  modersmål,	  gör	  om	  det	  namnet	  från	  engelska	  black	  till	  svenska	  blacka.	  	  

En	  annan	  intressant	  detalj	  i	  diskussionen	  är	  att	  den	  som	  varit	  mest	  angelägen	  att	  mildra	  

det	  hårda	  avvisandet	  av	  att	  leka	  med	  flickor,	  Vincent	  som	  har	  erkänt	  att	  han	  leker	  med	  

flickor	  och	  man	  kan	  vara	  kär	  i	  dem,	  är	  den	  som	  starkast	  går	  emot	  pedagogens	  

argumentering.	  Och	  det	  är	  också	  den	  som	  varit	  helt	  oförstående	  till	  att	  pojkar	  skulle	  

kunna	  leka	  med	  flickor,	  Nikolaj,	  som	  till	  slut	  bjuder	  in	  pedagogen	  i	  gemenskapen	  och	  

svarar	  att	  hon	  får	  vara	  med	  och	  gilla	  Spiderman	  (tur	  127).	  

Barnens	  starka	  ställningstaganden	  formuleras	  i	  termer	  av	  ”vi”.	  Det	  kan	  ses	  i	  ljuset	  av	  

Chambers	  tidigare	  refererade	  fyra	  sätt	  att	  säga	  något.	  Barnens	  engagemang,	  men	  

partiellt	  ohållbara	  argumenterande,	  visar	  att	  de	  behöver	  yttra	  sig	  för	  att	  reda	  ut	  för	  sin	  

egen	  del	  och	  för	  den	  gemensamma	  diskussionens	  skull,	  men	  att	  det	  också	  blir	  ett	  sätt	  att	  

säga	  något	  tillsammans	  (Chambers	  1994:25‒29).	  

Till	  skillnad	  från	  de	  andra	  bilderboksstunderna,	  där	  barnen	  ber	  om	  att	  få	  gå	  eller	  börjar	  

skruva	  på	  sig	  eller	  glida	  ner	  från	  soffan,	  är	  det	  tvärtom	  vid	  denna	  bilderboksstund.	  
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PAULINA	  försöker	  avsluta	  stunden	  flera	  gånger	  utan	  att	  lyckas	  (tur	  139	  Slår	  

demonstrativt	  tydligt	  ihop	  boken;	  tur	  172	  Riktar	  sig	  mot	  forskaren,	  ler	  och	  säger	  ”Jag	  

tror	  vi	  är	  färdiga,	  Pelle”;	  tur	  185	  ”Ska	  vi	  gå	  in	  o	  ha	  lite	  samling?”).	  Barnen	  är	  så	  ivriga	  att	  

få	  samtala	  vidare	  att	  när	  pedagogen	  till	  slut	  får	  med	  sig	  barnen	  är	  de	  inbegripna	  i	  ett	  

samtal	  om	  hur	  man	  lär	  sig	  att	  vissla,	  ett	  samtal	  som	  de	  fortsätter	  medan	  de	  går	  iväg	  från	  

matsalen.	  

Diskussionen	  rör	  sig	  på	  tre	  plan	  samtidigt	  och	  ingen	  av	  deltagarna	  tycks	  ha	  svårt	  att	  

förstå	  detta.	  De	  diskuterar	  vad	  som	  sker	  i	  boken	  på	  ett	  plan,	  vad	  som	  händer	  på	  

avdelningen	  och	  i	  hemmet	  i	  ett	  utåtriktat	  perspektiv	  och	  de	  för	  dessutom	  en	  generell	  

diskussion	  om	  huruvida	  man	  bör,	  eller	  vill,	  leka	  med	  flickor	  och	  i	  samband	  med	  det	  

bokens	  eventuella	  betydelse.	  Diskussionen	  berör	  på	  ett	  plan	  frågan	  om	  konstverket	  kan	  

förändra	  världen.	  Bokens	  giltighet	  ifrågasätts,	  men	  pedagogen	  argumenterar	  vidare	  

genom	  att	  föra	  över	  diskussionen	  mot	  ett	  frihetsbegrepp	  och	  till	  den	  könsöverskridande	  

leken	  (tur	  121).	  Jessy	  och	  Zaid	  deklarerar	  att	  de	  inte	  är	  intresserade	  av	  friheten	  att	  klä	  ut	  

sig	  till	  prinsessor	  och	  Vincent	  förstärker	  argumentationen	  med	  att	  ge	  exempel	  på	  vad	  

han	  gillar,	  Spiderman	  (tur	  125).	  Diskussionen	  är	  hård	  och	  Vincent	  ger	  extra	  kraft	  åt	  sitt	  

argument	  genom	  att	  forma	  en	  pistol	  med	  handen	  och	  skjuta	  strax	  bredvid	  pedagogen.	  

PAULINA	  svarar:	  ”	  Fast	  det	  gör	  ja	  också.	  Och	  ja	  e	  tjej.	  Ja	  gillar	  Spiderman.	  Kan	  inte	  ja	  göra	  

det?”	  Hon	  använder	  åter	  ett	  argument	  som	  handlar	  om	  friheten	  att	  få	  tycka	  om	  och	  leka	  

det	  man	  vill	  (tur	  126).	  	  

Två	  dimensioner	  av	  denna	  bilderboksstund	  är	  viktiga	  (exemplen	  11B,	  12B,	  13B).	  Dels	  är	  

textrörligheten	  stor	  och	  det	  ställer	  stora	  krav	  på	  deltagarna	  att	  följa	  med	  i	  de	  olika	  

perspektiven	  i	  genusdiskussionen.	  Tolkningen	  av	  bokens	  ställningstagande	  medför	  en	  

diskussion	  som	  inbegriper	  normer	  kontra	  frihet	  i	  avdelningens	  lek,	  hemmets	  roll,	  

generell	  moral	  och	  utvecklande	  av	  kunskaper	  om	  populärkultur.	  Dels	  är	  engagemanget	  

enormt	  och	  det	  bidrar	  till	  den	  stora	  produktionen	  av	  eget	  tal	  som	  samtliga	  pojkar	  blir	  

indragna	  i.	  Med	  tanke	  på	  att	  modersmålen	  i	  gruppen	  är	  kurdiska,	  arabiska,	  grekiska	  och	  

engelska	  och	  inte	  i	  något	  fall	  svenska,	  är	  bilderboksstunder	  som	  denna	  mycket	  

produktiva	  när	  det	  ges	  tillfälle	  att	  praktisera	  andraspråket	  i	  en	  diskussion	  där	  alla	  

deltagare	  anstränger	  sig	  att	  utrycka	  sig	  så	  att	  de	  blir	  förstådda	  i	  sin	  argumentering.	  	  
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Sammanfattning	  	  
De	  exempel	  som	  presenterats	  i	  avsnittet	  visar	  hur	  differentierade	  sätt	  barnen	  har	  haft	  i	  

sitt	  sätt	  att	  förhålla	  sig	  till	  det	  normkritiska	  temat.	  Pedagogerna	  utgår	  från	  detta	  tema	  i	  

sina	  samtal	  med	  barnen,	  men	  har	  svårt	  att	  få	  igång	  fördjupade	  samtal.	  Barnens	  svar	  på	  

pedagogernas	  frågor	  om	  underförstådda	  budskap	  håller	  sig	  till	  en	  textrörelse	  på	  ytan.	  

När	  pedagoger	  försöker	  fördjupa	  förståelsen	  av	  boken	  med	  frågor	  om	  vad	  Kenta	  vill	  och	  

visar	  sig	  angelägna	  att	  ta	  del	  av	  barnens	  tyckande	  går	  det	  att	  komma	  lite	  längre	  med	  det	  

normkritiska	  temat.	  Avvikande	  åsikter	  kommer	  dock	  inte	  fram.	  När	  pojkarna	  i	  en	  

bilderboksstund	  genom	  egen	  berättaraktivitet	  tar	  starka	  initiativ	  i	  samtalet,	  tar	  de	  

istället	  en	  tydlig	  ställning	  mot	  att	  pojkar	  ska	  leka	  med	  flickor	  eller	  att	  de	  kan	  klä	  ut	  sig	  i	  

prinsesskjolar.	  Genom	  att	  föra	  fram	  flera	  olika	  föreställningsvärldar	  från	  boken,	  

förskolan	  och	  hemmet	  kan	  de	  använda	  dessa	  i	  en	  argumentering	  mot	  pedagogens	  

ifrågasättande	  av	  stereotypa	  könsroller.	  

I	  exemplen	  11B	  och	  12B	  frågar	  pedagogen	  varför	  inte	  pojkar	  kan	  leka	  med	  flickor	  och	  

varför	  inte	  killar	  kan	  klä	  ut	  sig	  i	  prinsesskläder.	  Faran	  med	  att	  ställa	  varför-‐frågor	  till	  

barnen	  kan	  vara	  att	  de	  känner	  sig	  utsatta	  för	  förhör	  (Chambers	  1994:60),	  men	  kan	  i	  

positiva	  sammanhang	  och	  med	  genuint	  intresse	  för	  att	  låta	  barnen	  försöka	  komma	  med	  

förklaringar	  leda	  framåt.	  Här	  blev	  varför-‐frågor	  en	  pådrivande	  kraft	  i	  en	  viktig	  

diskussion	  med	  utgångspunkt	  i	  den	  lästa	  bilderboken,	  som	  också	  rör	  en	  prioriterad	  

fråga	  i	  läroplanen.	  
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Textrörlighet	  och	  föreställningsvärldar	  i	  och	  utanför	  boken	  
I	  det	  följande	  får	  vi	  möta	  exempel	  på	  samtal	  med	  skilda	  innehåll	  som	  visar	  på	  hur	  

deltagarna	  rör	  sig	  i	  texten	  och	  hur	  olika	  föreställningsvärldar	  skapas.	  Kenta	  och	  

barbisarna	  ger	  även	  upphov	  till	  samtal	  om	  andra	  teman	  än	  det	  normkritiska	  som	  rör	  

pojkar	  och	  flickor.	  Barnen	  och	  pedagogerna	  rör	  sig	  på	  ytan	  i	  texten,	  in	  på	  djupet,	  de	  

associerar	  till	  erfarenheter	  utanför	  texten	  och	  de	  ställer	  sig	  vid	  sidan	  av	  texten.	  De	  gör	  

det	  i	  olika	  kombinationer	  av	  föreställningsvärldar	  som	  ställs	  bredvid	  varandra	  och	  

ibland	  till	  och	  med	  smälter	  samman.	  	  

I	  Schacks	  föreställningsvärldar	  
I	  följande	  samtalsutdrag	  behandlar	  PETRA	  och	  fyra	  barn	  en	  situation	  i	  boken	  där	  Kenta	  

och	  hans	  killkompisar	  leker	  krig	  (uppslag	  3):	  ”Till	  slut	  krigar	  de	  ner	  några	  småungar	  och	  

sen	  är	  det	  vila.”	  Schacks	  bidrag	  vidgar	  samtalet.	  

Exempel	  13B	  	  
Förskoleavdelning	  Piraten,	  vid	  matsalsbordet.	  	  

Deltagare:	  Cesar,	  Gloria,	  Schack,	  Karmina	  samt	  pedagogen	  PETRA.	  	  

	  

10	  PETRA:	   Titta,	  vad	  tokigt	  med	  småbarnen!	  Vad	  gör	  dom	  för	  nåt?	  (PETRA	  pekar	  runt	  
gungbrädan).	  

11	  Schack:	  	   Eh,	  jag	  vet	  inte.	  [Man	  ser	  in...	  

12	  Gloria:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [Dom,	  dom	  bråkar!	  

13	  Schack:	   Man	  ser	  inte	  ordenklit.	  (PETRA	  tar	  bok,	  vänder	  den	  och	  visar	  mot	  Schack)	  

14	  Cesar:	  	   Kanske	  dom	  gråter.	  

15	  PETRA:	  	   Ja,	  det	  ser	  faktiskt	  ut	  som	  om	  dom	  gråter	  här,	  småbarnen.	  

16	  Schack:	  	   Men	  varför	  då?	  

17	  PETRA:	  	   Det	  ser	  ut	  som	  att	  dom	  har	  slagit	  dom	  här	  med	  pinnarna.	  

18	  Schack:	  	   Men	  …	  Om	  man	  slår	  dom	  (slår	  fingret	  mot	  huvudet)	  får	  man,	  så	  får	  man	  gå	  till,	  
får	  man	  sova	  faktiskt	  fem	  dagar	  till	  doktorn.	  	  

19	  PETRA:	  	   Får	  man	  sova	  fem	  dagar	  hos	  doktorn?	  

20	  Schack:	  	   Jag	  tror	  det,	  men	  jag	  har	  inte	  gjort	  det.	  

21PETRA:	   Nej,	  du	  har	  aldrig	  gjort	  de,	  [det	  kan	  ja	  …	  

22	  Gloria:	   	   	   	  	  	  	  	  	  [Inte	  ja	  heller.	  

23	  PETRA:	   Nej,	  det	  e	  jättebra.	  
24	  Schack:	  	   Ingen	  har	  gjort	  det.	  

25	  PETRA:	   Nej,	  ja	  hoppas	  inte	  det.	  
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26	  Schack:	  	   Jag	  tror	  George	  kan	  berätta	  va	  han	  gjort,	  så,	  så	  berättar	  jag	  för	  allihopa,	  när	  vi	  
har	  faktiskt,	  eh,	  grupp	  ett.	  

	  

	  

Uppslag	  3,	  beskuret.	  

	  

I	  tur	  10	  drar	  PETRA	  in	  barnen	  i	  ett	  samtala	  om	  en	  av	  bilderna	  genom	  att	  rikta	  deras	  

uppmärksamhet	  mot	  boken	  med	  ordet	  ”titta”	  och	  en	  pekgest	  som	  ackompanjeras	  av	  en	  

precisering	  att	  det	  är	  de	  små	  barnen	  på	  bilden	  som	  är	  i	  fokus.	  Detta	  åtföljs	  av	  hennes	  

fråga	  som	  ytterligare	  preciserar	  vad	  det	  är	  hon	  vill	  att	  barnen	  ska	  fokusera.	  Schacks	  svar	  

är	  att	  han	  inte	  vet,	  vilket	  verkar	  bero	  på	  att	  han	  inte	  ser.	  När	  han	  andra	  gången	  påtalar	  

det	  får	  han	  hjälp	  av	  PETRA	  som	  vänder	  på	  boken	  och	  visar	  honom	  vad	  han	  ska	  fokusera	  

på.	  Glorias	  förslag	  får	  inget	  upptag	  från	  någon	  i	  läsgruppen,	  vilket	  däremot	  Cesars	  

förslag,	  garderat	  med	  ett	  ”kanske”,	  får	  genom	  en	  konfirmation	  av	  läraren.	  Hitintills	  har	  

man	  rört	  sig	  på	  ytan	  i	  illustrationen.	  Men	  Schacks	  varför-‐fråga	  leder	  honom	  vidare	  in	  i	  

funderingar	  som	  innebär	  att	  han	  rör	  sig	  ut	  mot	  andra	  erfarenheter	  och	  kunskaper	  han	  

har.	  Det	  får	  han	  hjälp	  med	  genom	  både	  PETRAS	  förslag,	  fråga	  och	  till	  slut	  bekräftelse	  och	  

genom	  Glorias	  instämmande.	  	  

Samtalet	  om	  vad	  som	  sker	  i	  den	  här	  bilden	  börjar	  således	  med	  att	  fokusera	  en	  aspekt	  i	  

bilden	  och	  klara	  ut	  vad	  det	  är	  barnen	  gör.	  Att	  röra	  sig	  på	  ytan	  i	  illustrationen	  är	  en	  viktig	  
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beståndsdel	  i	  skapande	  av	  en	  föreställningsvärld.	  Frågor	  till	  text	  och	  illustrationer	  som	  

rör	  ytan,	  till	  exempel	  att	  ta	  reda	  vem	  som	  är	  vem	  i	  boken,	  är	  ofta	  till	  och	  med	  

förutsättningen	  för	  att	  kunna	  röra	  sig	  utåt	  mot	  andra	  erfarenheter	  och	  kunskaper	  eller	  

inåt	  mot	  fördjupad	  förståelse.	  De	  små	  detaljerna	  kan	  också	  påverka	  hur	  större	  

sammanhang	  utvecklas.	  I	  tur	  17	  tolkar	  PETRA	  bilden	  som	  att	  småbarnen	  blir	  slagna	  med	  

pinnar,	  vilket	  inte	  är	  så	  konstigt	  eftersom	  texten	  talar	  om	  att	  ”Till	  slut	  krigar	  dom	  ner	  

några	  småungar”.	  På	  bilden	  ser	  inte	  de	  stora	  pojkarna	  ut	  att	  ta	  notis	  om	  de	  små	  barnen.	  

Däremot	  kan	  man	  se	  ett	  litet	  barn	  som	  ramlar	  av	  gungbrädan.	  Man	  kan	  på	  så	  sätt	  se	  hur	  

tolkningen	  av	  bildens	  ytliga	  mening	  formar	  sättet	  att	  se	  på	  hela	  situationen.	  Bild	  och	  text	  

står	  i	  ett	  komplicerat	  förhållande	  till	  varandra,	  ikonotexten	  innehåller	  en	  kontrapunkt	  

(Nikolajeva	  2000:27–38),	  ett	  motsatsförhållande,	  som	  det	  kanske	  inte	  är	  meningen	  att	  

man	  ska	  kunna	  utreda.	  Denna	  motsättning,	  vars	  initiativ	  ligger	  i	  boken,	  har	  influerat	  

samtalet.	  

Samtalet	  tar	  emellertid	  sin	  vändning	  i	  och	  med	  Schacks	  fråga	  och	  vidare	  utläggning	  

genom	  att	  röra	  sig	  ut	  mot	  andra	  erfarenheter	  och	  kunskaper.	  När	  Schack	  säger	  att	  ”om	  

man	  slår	  dom	  får	  man	  sova	  faktiskt	  fem	  dagar	  till	  doktorn”	  diskuterar	  han	  dels	  

konsekvenserna	  för	  bokens	  barn,	  generella	  konsekvenser	  av	  våld	  och	  egna	  och	  

närståendes	  erfarenheter.	  Han	  går	  vidare	  med	  en	  utläggning	  om	  denna	  närstående,	  

kallad	  George,	  som	  han	  tror	  har	  erfarenhet	  av	  sjukhusvistelse.	  Han	  säger	  också	  att	  han	  

ska	  be	  George	  berätta	  om	  det	  i	  sin	  lilla	  delgrupp	  (grupp	  1	  är	  en	  tredjedel	  av	  Piratens	  

barn).	  Schack	  skapar	  en	  förbindelse	  mellan	  bokens	  händelser,	  generella	  faror	  och	  

konsekvenser	  av	  våld	  som	  kan	  gälla	  såväl	  i	  boken	  som	  utanför	  boken,	  relaterade	  till	  egna	  

eller	  närståendes	  erfarenheter.	  	  

De	  textrörelser	  och	  den	  föreställningsvärld	  som	  skapas	  i	  det	  här	  samtalet	  kan	  ses	  som	  

att	  barnen	  och	  pedagogen	  är	  empatiska.	  Empatin	  visas	  såväl	  i	  textrörelserna	  på	  ytan	  

som	  i	  den	  fördjupade	  tolkningen	  av	  handlingen	  samt	  i	  den	  rörelse	  som	  går	  ut	  mot	  egna	  

erfarenheter.	  Pedagogen	  och	  barnen	  talar	  om	  hur	  bilden	  kan	  tolkas	  i	  termer	  av	  känslor	  

och	  Schack	  ger	  en	  bedömning	  av	  hur	  förfärliga	  konsekvenserna	  kan	  bli,	  hela	  fem	  dagar	  

kan	  man	  få	  vistas	  på	  sjukhuset.	  	  

Peka,	  prata,	  praktisera	  ‒ 	  Mats	  förkroppsligade	  föreställningsvärld	  
Barn	  använder	  kroppsliga	  uttryckssätt	  som	  att	  peka	  och	  praktisera	  gestaltande	  rörelser,	  

likt	  pantomimer,	  för	  att	  visa	  det	  de	  uppfattat	  av	  ikonotexten.	  Sådana	  uttryck	  visades	  i	  
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exempel	  13B	  (tur	  10	  och	  18).	  Barnen	  uppskattar	  gestaltande	  och	  använder	  även	  rösten	  

för	  att	  gestalta	  det	  de	  visar	  med	  kroppen.	  Att	  peka	  är	  vanligt	  och	  ackompanjeras	  ofta	  av	  

tal	  för	  att	  precisera	  på	  vilket	  sätt	  man	  uppmärksammar	  det	  som	  pekas	  ut.	  	  

En	  bilderboksstund	  kan	  vara	  en	  aktiv	  stund	  på	  flera	  sätt.	  Mats	  som	  deltar	  i	  samtalet	  om	  

Kenta	  och	  barbisarna	  tillsammans	  med	  fyra	  andra	  barn	  och	  PAULINA	  i	  en	  annan	  

bilderboksstund,	  är	  inte	  aktiv	  genom	  att	  yttra	  sig	  under	  läsningen	  eller	  i	  samtalet	  efteråt.	  

Han	  är	  i	  stället	  aktiv	  på	  ett	  annat	  sätt:	  genom	  att	  visa	  med	  sin	  kropp	  vad	  som	  händer	  i	  

boken.	  Med	  olika	  gester,	  miner	  och	  rörelser	  visar	  han	  sitt	  upptag	  från	  texten	  i	  boken.	  I	  

början	  av	  bilderboksstunden	  sitter	  han	  stilla	  och	  lyssnar	  precis	  intill	  pedagogen,	  men	  

när	  hon	  läser	  meningen	  ”Då	  leker	  dom	  krig”	  reagerar	  han	  direkt	  men	  tyst.	  Han	  ler	  mot	  

Edvin	  på	  andra	  sidan	  bordet	  mittemot	  honom	  och	  sträcker	  upp	  sin	  hand	  som	  en	  pistol.	  

Pedagogen	  sträcker	  ut	  armen	  utan	  att	  titta	  på	  Mats	  och	  tar	  hans	  arm	  och	  för	  undan	  den.	  

Lite	  senare	  hör	  Mats	  om	  Kenta	  som	  äter	  pannkakor.	  Då	  gapar	  han	  glatt	  och	  utför	  en	  

rörelse	  som	  om	  han	  åt	  pannkakor.	  När	  flickorna	  i	  boken	  springer	  till	  snickarrummet	  då	  

fäller	  Mats	  ut	  sin	  pistolarm	  igen,	  gapar	  stort,	  och	  den	  här	  gången	  svarar	  Edvin	  med	  två	  

fingerpistoler.	  Mycket,	  mycket	  tyst	  avlossar	  Edvin	  ett	  skott: ”°°Ptjo°°”.	  (tummen	  är	  

avtryckare).	  Pedagogen	  tittar	  och	  tar	  i	  Mats	  arm.	  Han	  drar	  tillbaka	  den.	  Edvin	  sträcker	  

sina	  armar	  mot	  Mats	  som	  svarar	  med	  försiktiga	  boxningar.	  Mats	  och	  Edvin	  leker	  

pangpang	  tvärs	  över	  bordet,	  fast	  tyst,	  och	  visar	  inte	  genom	  blickar	  eller	  kommentarer	  

till	  läsningen	  att	  de	  har	  fokus	  på	  boken.	  Mats	  första	  yttrande	  under	  läsningen	  kommer	  

nu:	  ”°°Ptj,	  ptj°°”,	  (mycket	  tyst	  klickljud	  när	  han	  låtsas	  skjuta).	  Pedagogen	  säger	  till	  

honom	  tyst:	  ”°°Så,	  du	  kan	  ta	  ner	  dom	  där	  nu.°°”	  

Mats	  gestaltar	  bokens	  innehåll	  med	  hjälp	  av	  sin	  kropp.	  Han	  sammanfattar	  innehållet	  

genom	  att	  visa	  dels	  krigsleken,	  och	  dels	  den	  efterföljande	  pannkaksätningen.	  När	  han	  

lite	  senare	  sätter	  igång	  leken	  med	  de	  imaginära	  pistolerna	  igen	  och	  kompletterar	  med	  en	  

boxningslek	  gör	  han	  det	  tillsammans	  med	  Edvin,	  under	  en	  passage	  i	  boken	  som	  inte	  

handlar	  om	  pojkarnas	  lek	  över	  huvud	  taget.	  Eftersom	  det	  inte	  finns	  yttranden	  från	  Mats	  

eller	  Edvin	  att	  tolka,	  är	  det	  svårt	  att	  säga	  säkert	  om	  den	  återupptagna	  leken	  nu	  har	  

övergått	  till	  en	  lek	  som	  inte	  har	  direkt	  samband	  med	  läsningen	  och	  boken.	  De	  bygger	  en	  

föreställningsvärld	  som	  fördjupas	  genom	  att	  den	  förankras	  i	  det	  kroppsliga	  

åskådliggörandet,	  vilket	  visar	  på	  inlevelse.	  	  
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Bilderboken	  som	  medium	  ger	  barnen	  möjlighet	  att	  uppmärksamma	  det	  de	  vill	  säga	  

något	  om,	  genom	  att	  peka	  i	  boken.	  Detta	  är	  mycket	  vanligt,	  det	  sker	  ofta	  under	  

bilderboksstunderna.	  Även	  pedagogerna	  pekar	  ofta	  för	  att	  visa	  vad	  de	  talar	  om.	  Det	  

innebär	  att	  de	  många	  gånger	  förenklar	  förklaringar,	  så	  att	  det	  inte	  krävs	  några	  

preciseringar	  som	  ”den	  gula	  fotbollen”,	  ”flickan	  med	  den	  blommiga	  kjolen”,	  ”Antons	  

robotstridare”	  och	  liknande	  verbala	  uttryck.	  

Exempel	  14B	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  vid	  matsalsbordet.	  

Deltagare:	  Schack,	  Karmina,	  Gloria,	  Cesar	  samt	  pedagogen	  PETRA.	  

	  

8	  PETRA:	   Ser	  ni?	  (Pekar	  i	  boken	  på	  de	  små	  bilderna)	  Dom	  brottas	  och	  puttas	  och	  håller	  

på.	  (Alla	  barn	  lutar	  sig	  fram	  för	  att	  se)	  

	  

Att	  ta	  texten	  till	  egen	  kropp	  kan	  ses	  som	  en	  parallell	  textrörelse,	  i	  likhet	  med	  att	  ta	  

texten	  till	  egen	  erfarenhet.	  Det	  är	  skillnad	  mellan	  att	  som	  Mats	  gestalta	  texten	  kroppsligt	  

och	  att	  som	  PETRA	  uppmärksamma	  texten	  genom	  att	  peka.	  Mats	  pannkaksätning	  och	  

pistolskott	  har	  ett	  definierat	  innehåll,	  medan	  en	  pekning	  skulle	  kunna	  ha	  många	  

betydelser.	  Pedagogen	  gör	  också	  en	  precisering	  för	  att	  bli	  förstådd.	  Det	  förstnämnda	  

exemplet	  är	  en	  fördjupad	  föreställningsvärld	  för	  Mats	  och	  Edvin.	  I	  det	  sistnämnda	  

exemplet	  är	  själva	  pekningen	  ett	  uppmärksammande	  på	  ytan	  och	  preciseringen	  

utvecklar	  en	  delvis	  djupare	  tolkning	  av	  illustrationen.	  

I	  följande	  exempel	  blir	  flera	  olika	  dimensioner	  åskådliggjorda.	  En	  av	  dessa	  är	  att	  barnen	  

gestaltar	  girafferna	  med	  sin	  röst,	  på	  ett	  liknande	  sätt	  som	  Mats	  ovan	  gestaltat	  

pannkaksätandet	  med	  kroppen.	  Det	  finns	  dock	  fler	  dimensioner	  att	  uppmärksamma	  i	  

det	  som	  samtalas	  om	  i	  den	  sekvens	  i	  Kenta	  och	  barbisarna	  där	  leken	  skildras	  på	  ett	  nytt	  

sätt.	  

	  

E	  dom	  riktiga?!	  –	  möjligheter	  till	  rika	  föreställningsvärldar	  
I	  boken	  Kenta	  och	  barbisarna	  blir	  Kenta	  till	  slut	  insläppt	  i	  tjejernas	  lek:	  ”Agnes	  suckar.	  

Okej	  då,	  säger	  hon”	  (uppslag	  11).	  Genast	  förändras	  skildringen	  av	  leken	  både	  vad	  gäller	  

illustrationer	  och	  text.	  Interiören	  från	  förskolan	  förvandlas	  till	  en	  djungel	  där	  

leksaksgirafferna	  plötsligt	  ser	  levande	  och	  hotfulla	  ut	  och	  lejonet	  ser	  ut	  att	  ryta.	  Barbie	  
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och	  Anna-‐Rosa-‐Guld,	  barbiedockorna	  som	  varit	  små	  leksaker,	  ser	  stora	  och	  levande	  ut,	  

trots	  att	  en	  barnhand	  fortfarande	  ses	  hålla	  Barbie	  om	  midjan,	  och	  dockorna	  har	  arga	  

ansiktsuttryck.	  Leken	  är	  genom	  ett	  trollslag	  skildrad	  inifrån,	  med	  hotfull	  och	  realistisk	  

dramatik.	  Detta	  reagerar	  barnen	  på	  i	  följande	  exempel.	  

	  

	  

Uppslag	  11,	  något	  beskuret.	  

	  
Exempel	  15B	  
Förskoleavdelningen	  Piraten,	  vid	  matsalsbordet.	  

Deltagare:	  Nikolaj,	  Vincent,	  Zaid,	  Jessy,	  Cesar	  samt	  pedagogen	  PAULINA.	  

	  

66	  PAULINA:	   …	  Barbie.	  ‒	  Vi	  låter	  han	  va	  med	  då,	  säger	  …	  

67	  Nikolaj:	   	  E	  DOM	  RIKTIGA?!	  (Pekar	  på	  Barbie	  och	  Anna-‐Rosa-‐Guld)	  

68	  Vincent:	  	   Nehej	  du.	  (2)	  Nä.	  

69	  Zaid:	  	   Ja	  tror	  på	  riktiga.	  (Pekar	  på	  girafferna)	  

70	  PAULINA:	  	   Ja,	  va	  e	  de	  för	  nåt?	  

71	  Vincent:	  	   De	  e	  giraaf.	  

72	  PAULINA:	  	   E're	  en	  giraff?	  

73	  Nikolaj:	  	   JA!	  
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74	  Vincent:	  	   ("Giraffljud",	  som	  harkling)	  

75	  Zaid:	  	   Tiger.	  

76	  Nikolaj:	  	   Du	  kan	  inte	  låta	  som	  en	  giraff.	  

77	  Jessy:	  	   Så	  här	  gör	  lejon:	  URAHHH!	  (Ett	  rytande)	  

78	  Nikolaj:	  	   Nej.	  SHRRSS!	  (Mer	  fräsande)	  

79	  Zaid:	  	   Shrrss!	  

80	  PAULINA:	  	   Nu	  fortsätter	  jag!	  

	  
	  

Här	  startar	  Nikolaj	  ett	  samtal	  på	  ett	  metaplan	  om	  tolkningen	  av	  bilden.	  Han	  reagerar	  på	  

hur	  verkliga	  dockorna	  ser	  ut.	  Det	  är	  värt	  att	  notera	  Vincents	  två	  sekunder	  långa	  paus.	  

Han	  tycks	  tänka	  till,	  men	  bestämmer	  sig	  för	  att	  dockorna	  inte	  är	  riktiga.	  Zaid	  menar	  att	  

girafferna	  däremot	  är	  ”på	  riktiga”.	  Diskussionen	  är	  intressant	  eftersom	  dockor	  

naturligtvis	  kan	  vara	  riktiga,	  medan	  en	  saga	  om	  dockor	  är	  fiktion.	  I	  en	  historia	  kan	  också	  

dockor	  bli	  levande,	  det	  vet	  många	  barn	  som	  sett	  till	  exempel	  filmen	  Toy	  Story.	  

Demonstrationen	  av	  olika	  djurs	  läten	  tilltalar	  uppenbarligen	  pojkarna,	  men	  om	  inte	  

pedagogen	  hade	  lett	  in	  samtalet	  på	  vad	  för	  något	  de	  ser	  på	  bilden,	  kanske	  barnens	  

funderingar	  kunnat	  bli	  intressanta	  försök	  att	  förstå	  bildens	  egenskaper.	  Vad	  det	  är	  för	  

något	  på	  bilden	  kan	  tyckas	  vara	  en	  öppen	  fråga,	  men	  i	  detta	  fall	  avbryter	  den	  pojkarnas	  

mer	  avancerade	  frågeställningar	  och	  styr	  samtalet	  i	  riktning	  mot	  en	  diskussion	  som	  rör	  

sig	  på	  ytan	  av	  illustrationen.	  Men	  samtalet	  rör	  sig	  vidare	  mot	  andra	  erfarenheter	  av	  hur	  

giraff,	  tiger	  och	  lejon	  låter	  och	  att	  pröva	  dessa	  ljud.	  Den	  som	  styr	  uppmärksamheten	  i	  

den	  riktningen	  är	  Vincent,	  genom	  att	  åskådliggöra	  en	  giraff	  auditivt.	  Samtalet	  har	  snabbt	  

rört	  sig	  från	  en	  aspekt	  av	  ikonotextens	  formsida,	  via	  informationssamlande	  av	  detaljer	  i	  

texten	  och	  till	  gestaltande	  av	  bokens	  karaktärer	  i	  autentisk	  miljö.	  Eftersom	  barnen	  också	  

värderar	  varandras	  förmåga	  att	  härma	  ljud	  har	  dialogen	  även	  en	  dimension	  av	  att	  

uppvisa	  och	  bekräfta	  personliga	  förmågor.	  Samtalet	  börjar	  i	  ett	  metaperspektiv	  där	  

barnen	  vill	  granska	  det	  de	  inte	  förstår,	  går	  vidare	  till	  centripetal	  textrörlighet	  där	  man	  

ställer	  frågor	  till	  texten	  och	  finner	  enskilda	  detaljer	  och	  slutar	  i	  ett	  centrifugalt	  

associerande	  till	  egna	  erfarenheter	  och	  kunskaper.	  	  

Nikolaj	  startar	  samtalet,	  men	  initiativet	  kan	  också	  tillskrivas	  boken	  i	  och	  med	  den	  

lucka	  författaren	  lämnat:	  bildernas	  förändrade	  berättande	  är	  textmässigt	  
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okommenterat.	  Läsaren	  är	  tvungen	  att	  fylla	  i	  det	  som	  inte	  sägs	  i	  texten.	  Nikolaj	  kan	  

sägas	  gå	  i	  dialog	  med	  bokens	  kontrapunktiska	  berättande	  (Nikolajeva	  2000:27–38).	  

	  

Genom	  fem	  världar	  på	  elva	  sekunder	  
I	  en	  annan	  bilderboksstund	  blir	  samma	  bokuppslag	  föremål	  för	  en	  snabb	  dialog.	  Barnen	  

och	  pedagogen	  rör	  sig	  genom	  ett	  flertal	  centrifugala	  världar	  i	  detta	  exempel.	  Det	  startar	  

när	  pedagogen	  just	  läst	  färdigt	  texten	  på	  uppslaget	  med	  de	  hotfullt	  gapande	  girafferna.	  

Exempel	  16B	  

Förskoleavdelningen	  Piraten,	  vid	  matsalsbordet.	  

Deltagare:	  Schack,	  Karmina,	  Gloria,	  Cesar	  samt	  pedagogen	  PETRA.	  

	  

64	  Schack:	  	   Varför	  vill	  giraffer	  äta	  upp	  alla?	  

65	  PETRA:	  	   Ja	  vet	  inte.	  Dom	  kanske	  var	  väldigt	  hungriga.	  

66	  Cesar:	  	   O	  lejon.	  

67	  PETRA:	  	   O	  lejon	  också.	  

68	  Schack:	  	   Men	  ja	  har	  inga	  giraffer	  här.	  

69	  PETRA:	  	   (BV	  12)	  Har	  ni	  inga	  giraffer?	  

70	  Schack:	  	   Vi	  har,	  dom	  e	  snälla	  faktiskt	  i	  djungeln	  tycker	  jag.	  

71	  PETRA:	  	   Ja,	  giraffer	  e	  väldigt	  snälla	  djur.	  

72	  Schack:	  	   Men	  dom	  finns	  jättelånga	  bort	  man	  måste	  va	  till	  hela.	  Man	  måste	  va	  jättelångt	  i	  
Sverige.	  Men	  då	  blir	  det	  natt	  om	  man	  kommer	  tillbak.	  

73	  PETRA:	  	   Ja	  just	  de,	  om	  man	  får	  flyga.	  Då	  e're	  för	  många	  timmar.	  Men	  just	  …	  (Fortsätter	  
läsa)	  	  

	  
Dialogen	  startar	  i	  en	  undran	  om	  skälet	  till	  att	  girafferna	  i	  boken	  vill	  äta	  upp	  alla.	  Schack	  

tycker	  något	  om	  giraffer,	  men	  han	  kan	  tyvärr	  inte	  visa	  det	  för	  han	  har	  inga	  giraffer	  här,	  

säger	  han.	  Han	  har	  rötter	  i	  Indien	  och	  talar	  ett	  indiskt	  språk.	  PETRA	  rör	  sig	  ut	  mot	  dessa	  

erfarenheter	  som	  Schack	  kan	  tänkas	  ha	  och	  undrar	  om	  ”ni”	  har	  giraffer,	  det	  vill	  säga	  om	  

det	  inte	  finns	  giraffer	  i	  det	  land	  där	  Schack	  har	  sina	  rötter.	  Därför	  uttalar	  sig	  Schack	  först	  

om	  ett	  ”vi”	  som	  PETRA	  nyss	  bekräftat	  med	  att	  fråga	  om	  ”ni”.	  Men	  giraffer	  finns	  inte	  i	  

Indien,	  så	  Schack	  yttrar	  något	  generellt	  om	  giraffer	  istället.	  Sedan	  rör	  sig	  samtalet	  mot	  

hur	  långt	  det	  är	  att	  åka	  till	  länder	  där	  det	  finns	  giraffer.	  Det	  tar	  flera	  dygn	  och	  det	  kan	  

vara	  så	  långt	  som	  hela	  Sverige	  eller	  längst	  bort	  i	  Sverige.	  PETRA	  bekräftar	  att	  en	  så	  lång	  
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resa	  måste	  ske	  med	  flygplan	  och	  då	  blir	  man	  borta	  mer	  än	  några	  timmar.	  Schack	  och	  

PETRA	  rör	  sig	  inom	  loppet	  av	  elva	  sekunder	  genom	  fem	  världar:	  

1. Bokens	  värld	  
2. Min	  värld	  
3. Er	  värld	  
4. Vår	  värld	  
5. Giraffens	  värld	  

	  

Det	  är	  osäkert	  om	  de	  övriga	  deltagarna	  har	  förstått	  samtalet,	  även	  PETRA	  och	  Schack	  

kan	  ha	  haft	  svårt	  att	  uppfatta	  allt	  den	  andre	  har	  sagt.	  Om	  både	  Schack	  och	  PETRA	  har	  

förstått	  varandra	  kan	  de	  ha	  genomfört	  den	  mentala	  och	  språkliga	  resan	  tillsammans	  i	  

detta	  snabba	  tempo,	  trots	  att	  övriga	  vid	  bokstunden	  eventuellt	  tyckte	  att	  det	  rörde	  sig	  

om	  ett	  litet	  samtal	  om	  girafferna	  i	  boken.	  I	  en	  bilderboksstund	  i	  förskolan	  kan	  friheten	  

att	  yttra	  sig	  och	  acceptansen	  för	  vad	  som	  får	  sägas	  ge	  vida	  ramar	  för	  samtalet.	  

	  

Sammansmälta	  föreställningsvärldar	  –	  Barbie	  ger	  bort	  klänningar!	  
I	  följande	  exempel,	  som	  utspelar	  sig	  vid	  läsning	  av	  uppslag	  13	  (se	  bilden	  tidigare	  i	  

texten),	  är	  Prince	  ivrig	  att	  tala.	  Han	  har	  annars	  visat	  i	  flera	  bilderboksstunder	  att	  han	  har	  

svårt	  att	  koncentrera	  sig	  på	  boken.	  Här	  med	  PETRA	  är	  han	  i	  huvudsak	  koncentrerad	  och	  

det	  har	  troligtvis	  att	  göra	  med	  ett	  positivt	  bemötande.	  Prince	  har	  strax	  innan	  släppt	  

koncentrationen	  på	  boken	  en	  stund	  för	  att	  se	  vad	  som	  händer	  utanför	  fönstret	  och	  vinka	  

till	  någon	  därute.	  Pedagogen	  kommenterar	  detta.	  	  

Exempel	  17B	  
Förskoleavdelningen	  Piraten,	  vid	  matsalsbordet.	  

Deltagare:	  Betty,	  Älva,	  Mattias,	  Prince,	  Zaid	  samt	  pedagogen	  PETRA.	  

	  

58	  PETRA:	  	   Vet	  du	  vad,	  Prince,	  nu	  läser	  vi	  här	  litegrann	  …	  (Tar	  Prince	  i	  armen)	  

59	  Prince:	  	   Jag	  ska	  bara	  säga	  hej.	  (PETRA	  klappar	  Prince	  på	  armen)	  

60	  PETRA:	  	   Ja,	  det	  var	  trevligt.	  (Fortsätter	  läsa)	  Ute	  har	  killarna	  spelat	  utan	  Kenta	  i	  minst	  
hundra	  år.	  Det	  är	  inget	  kul.	  Alla	  vill	  att	  han	  ska	  vara	  med	  i	  deras	  lag.	  Dom	  går	  in	  
och	  hämtar	  honom.	  Titta	  dom	  dansar	  ju	  ungefär	  som	  vi	  gjorde	  förut	  härinne.	  

61	  Prince:	  	   Ja.	  

62	  Älva:	  	   Mm.	  

63	  PETRA:	   Fast	  vi	  hade	  inga	  såna	  klänningar	  på	  oss.	  (Älva	  skrattar)	  

64	  Prince:	  	   Men	  den	  va	  braj	  …	  Bajbi	  hade	  den.	  
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65	  PETRA:	  	   Hade	  Barbie	  den?	  

66	  Prince:	  	   Ja.	  

67	  PETRA:	  	   Jaha.	  

68	  Prince:	   Men	  hon	  ger	  den	  till	  oss.	  

69	  PETRA:	  	   Gav	  hon	  deras	  klänning?	  

70	  Prince:	   Ja,	  de	  e	  en	  såån.	  (Pekar)	  

71	  Betty:	   Vilken,	  Prince?	  (Pekar	  på	  sidan)	  

72	  Prince:	  	   	  De	  …	  	  Allt.	  (Visar	  över	  hela	  sidan)	  

73	  PETRA:	  	   Alla	  fyra?	  

74	  Prince:	   Ja.	  

75	  PETRA:	  	   Det	  var	  ju	  snällt.	  Vilken	  fröken! 

76	  Prince:	   [O,	  O,	  HÅR	  OCKSÅ.	  (Stryker	  sig	  över	  håret)	  

77	  Mattias:	   [O	  ja	  ...	  o	  ja	  …	  tog	  den,	  ja	  tog	  den	  blåa.	  (Pekar	  på	  Gittans	  blågröna	  klänning)	  

78	  PETRA:	  	   Tog	  du	  den	  blåa	  klänningen?	  

79	  Prince:	  	   O	  ja	  tycker	  om	  den	  här.	  (Pekar	  på	  Mira	  som	  har	  samma	  mörka	  färg	  som	  han	  
själv,	  och	  hennes	  klänning)	  

80	  PETRA:	  	   Mm,	  den	  var	  väldigt	  snygg.	  (Läser	  vidare)	  Kenta	  ser	  att	  killarna	  kommer	  … 

 

PETRA	  rör	  sig	  med	  hjälp	  av	  bokens	  handling	  ut	  mot	  egna	  eller	  gemensamma	  

erfarenheter	  av	  att	  ha	  dansat	  på	  förskolan.	  Hon	  får	  med	  sig	  barnen	  i	  den	  rörelsen.	  Sedan	  

kontrasterar	  hon	  den	  erfarenheten	  mot	  vad	  som	  händer	  i	  boken.	  På	  förskolan	  hade	  de	  ju	  

inte	  sådana	  klänningar	  som	  barnen	  i	  boken.	  Det	  kontrar	  emellertid	  Prince	  så	  småningom	  

med	  att	  utveckla	  sin	  idé	  om	  att	  han	  med	  flera	  fått	  klänningar	  från	  Barbie.	  De	  andra	  följer	  

med	  i	  dialogen,	  PETRA	  förstärker	  genom	  att	  berömma	  Barbies	  handlande,	  och	  så	  är	  

Mattias	  och	  Prince	  med	  i	  en	  lek	  som	  ansluter	  till	  bokens	  lek	  om	  att	  titta	  på	  vilka	  

klänningar	  man	  vill	  dansa	  i.	  Betty	  blir	  engagerad	  i	  frågan	  om	  vilken	  klänning	  som	  man	  

skulle	  kunna	  välja.	  Hon	  uppmanar	  Prince	  att	  säga	  vilken	  klänning	  Barbie	  gav	  dem.	  

Prince	  som	  själv	  är	  mörkhyad	  pekar	  på	  Mira	  i	  boken,	  som	  också	  är	  mörkhyad,	  och	  väljer	  

hennes	  klänning.	  Det	  är	  boken,	  som	  genom	  författarens	  val	  att	  låta	  andra	  individer	  än	  de	  

blonda	  och	  blåögda	  okommenterat	  få	  ta	  plats,	  som	  möjliggör	  detta	  val.	  

Det	  är	  PETRA	  som	  gör	  det	  möjligt	  för	  Prince	  att	  börja	  fantisera	  genom	  att	  väcka	  minnet	  

av	  när	  de	  dansat	  på	  avdelningen.	  Men	  det	  är	  Prince	  som	  tar	  steget	  att	  sätta	  in	  Barbie	  

först	  i	  händelsen	  med	  dansen	  på	  den	  egna	  avdelningen,	  och	  att	  sedan	  förändra	  fantasin	  

till	  att	  handla	  om	  en	  egen	  historia.	  De	  har	  fått	  alla	  klänningar.	  Även	  dockornas	  hår	  har	  

givits	  bort,	  men	  det	  får	  inget	  upptag	  hos	  de	  övriga.	  Betty	  bekräftar	  Prince	  historia	  genom	  
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att	  efterfråga	  en	  precisering	  av	  vilken	  klänning	  han	  fått.	  När	  Mattias	  säger	  att	  han	  fått	  

Gittans	  klänning	  hänvisar	  han	  till	  samma	  händelse.	  Då	  återvänder	  Prince	  till	  nutid	  i	  

boken	  och	  vad	  han	  tycker	  om	  Miras	  blommiga	  klänning.	  	  

Inspirationen	  till	  att	  fantisera	  ihop	  en	  historia	  kan	  Prince	  ha	  fått	  strax	  innan,	  när	  PETRA	  

frågat	  barnen	  vad	  de	  tror	  ”monstrena”	  och	  ”barbina”	  ska	  göra	  och	  hur	  det	  ska	  gå	  i	  

historien.	  Det	  anmärkningsvärda	  är	  ändå	  att	  Prince	  och	  de	  andra	  förmår	  smälta	  samman	  

de	  egna	  erfarenheterna	  med	  bokens	  historia.	  Gemensamt	  hittar	  de	  på	  en	  ny	  historia	  där	  

de	  själva	  agerar	  och	  utan	  problem	  går	  över	  till	  nutid.	  Det	  går	  fort	  och	  till	  synes	  lätt.	  

Pedagogen	  är	  följsam.	  Hon	  bekräftar	  och	  frågar	  vidare.	  Alla	  inblandade	  förutsätter	  en	  

föreställningsvärld	  som	  inte	  fanns	  strax	  innan,	  som	  inte	  tycks	  given	  till	  sin	  form,	  men	  

ändå	  kan	  samtalas	  om.	  Man	  kan	  uttrycka	  det	  som	  att	  bokens	  historia,	  barnen	  själva	  och	  

den	  förgångna	  dansen	  fått	  följa	  med	  in	  i	  den	  skapade	  föreställningsvärlden.	  Det	  finns	  

anledning	  att	  diskutera	  vilken	  anledning	  barnen	  har	  att	  upprätta	  dessa	  

föreställningsvärldar.	  Det	  enklaste	  skälet	  ser	  ut	  att	  vara	  lusten	  att	  hitta	  på,	  men	  man	  kan	  

också	  tänka	  att	  det	  är	  barnens	  sätt	  att	  bearbeta	  och	  sammanföra	  viktiga	  disparata	  

erfarenheter	  i	  en	  gemensam	  enhet.	  

Förutsättningen	  för	  att	  barnen	  ska	  komma	  i	  åtnjutande	  av	  klänningarna	  är	  fantasileken	  

att	  Barbie	  ger	  bort	  klänningarna	  till	  dem.	  Det	  går	  att	  se	  samtalet	  som	  ett	  centrifugalt	  

läsande	  av	  texten:	  barnen	  gör	  förutsägelser	  om	  vad	  som	  ska	  komma	  härnäst	  och	  de	  

knyter	  an	  till	  egna	  erfarenheter	  och	  andra	  upplevelser.	  Man	  kan	  säga	  att	  barnen	  gör	  

texten	  till	  sin	  i	  och	  med	  att	  de	  får	  gå	  in	  med	  sina	  personer	  i	  texten	  och	  få	  klänningar.	  Men	  

man	  kan	  inte	  se	  händelsen	  som	  enbart	  förankrad	  i	  boken.	  

En	  indikation	  på	  vad	  som	  har	  försiggått	  är	  Älvas	  skratt	  efter	  PETRAS	  reservation	  att	  de	  

inte	  haft	  klänningar	  på	  sig	  i	  sin	  egen	  dans	  på	  avdelningen	  (tur	  63).	  Älvas	  skratt	  

kommunicerar	  den	  humoristiska	  möjligheten	  att	  alla	  barn	  har	  klänningar	  på.	  Hon	  ger	  de	  

andra	  barnen	  en	  initial	  syn	  på	  detta	  som	  roligt.	  Prince	  fiktiva	  händelse	  är	  ett	  svar,	  ett	  

upptag,	  av	  pedagogens	  anmärkning	  och	  Älvas	  skratt.	  Ingen	  av	  deltagarna	  ger	  uttryck	  för	  

att	  fantasin	  är	  en	  del	  av	  bokens	  fortsättning.	  Bettys	  fråga	  om	  vilken	  av	  klänningarna	  som	  

Prince	  har	  fått	  ställs	  inte	  till	  pedagogen,	  som	  normalt	  har	  tolkningsföreträde	  som	  den	  

som	  kan	  läsa,	  utan	  till	  Prince.	  Han	  äger	  tolkningsföreträde	  i	  detta	  fall.	  Betty,	  Prince,	  

Mattias	  och	  även	  pedagogen	  visar	  med	  sina	  yttranden	  att	  händelsen	  de	  talar	  om	  är	  skild	  

från	  såväl	  den	  initiala	  dansen	  på	  avdelningen	  som	  bokens	  historia.	  Samtidigt	  ingår	  
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element	  från	  båda	  dessa	  föreställningsvärldar	  i	  den	  nya,	  skapade	  lekvärlden.	  Till	  

skillnad	  från	  exempel	  13B	  med	  Schack,	  gungbrädan	  och	  sjukhuset,	  där	  det	  skapas	  

förbindelser	  mellan	  världarna,	  har	  de	  här	  smält	  samman	  i	  en	  ny	  gemensam	  

föreställningsvärld.	  

	  

Sammanfattning	  	  
Avsnittet	  Föreställningsvärldar	  i	  och	  utanför	  boken	  har	  visat	  genom	  ett	  antal	  exempel	  att	  

de	  föreställningsvärldar	  som	  skapas	  i	  bilderboksstunden	  är	  mer	  eller	  mindre	  knutna	  till	  

möjliga	  teman	  i	  boken.	  Att	  röra	  sig	  på	  ytan	  är	  vanligt	  och	  kan	  vara	  en	  förutsättning	  för	  

att	  lyckas	  fördjupa	  förståelsen	  i	  den	  centripetala	  textrörligheten	  in	  mot	  bokens	  

meningserbjudanden.	  Barnen	  och	  pedagogerna	  skapar	  förbindelser	  mellan	  olika	  slags	  

föreställningsvärldar	  som	  skapas	  av	  bokens	  händelser,	  egna	  erfarenheter	  eller	  mer	  

generella	  kunskaper.	  Det	  görs	  genom	  genom	  frågor,	  bekräftanden,	  förslag	  och	  andra	  

yttranden.	  Djupare	  förståelse	  och	  empati	  för	  figurer	  i	  boken	  kan	  genom	  textrörlighet,	  

det	  vill	  säga	  att	  kunna	  sammankoppla	  olika	  föreställningsvärldar,	  utvecklas	  i	  dialogen.	  

Kroppsliga	  uttryckssätt	  som	  att	  peka	  eller	  gestalta	  med	  pantomim	  samverkar	  med	  

vokalt	  gestaltande	  och	  berättande.	  Att	  gestalta	  texten	  kroppsligt	  kan	  ses	  som	  en	  parallell	  

till	  en	  textrörlighet,	  att	  ta	  texten	  till	  egen	  erfarenhet.	  En	  centrifugal	  textrörlighet	  innebär	  

en	  rörelse	  ut	  mot	  flerfaldiga	  föreställningsvärldar.	  När	  barnen	  låter	  fantasin	  spela	  kan	  

föreställningsvärldarna	  helt	  smälta	  samman	  så	  att	  bokens	  händelser,	  egna	  och	  

gemensamma	  erfarenheter	  och	  barnen	  själva	  kan	  figurera	  i	  en	  för	  stunden	  skapad	  

föreställningsvärld.	  
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6	   Didaktiska	  potentialer	  i	  bilderboksstunderna	  
	  

Studien	  av	  bilderboksstunderna	  kring	  Småflodhästarnas	  äventyr	  och	  Kenta	  och	  

barbisarna	  har	  visat	  på	  såväl	  potentiella	  teman	  i	  dessa	  bilderböcker	  som	  upptaget	  av	  

teman	  i	  samtalen.	  Vidare	  har	  visats	  hur	  dessa	  samtal	  rör	  sig	  på	  ytan	  och	  djupet	  i	  det	  

skrivna	  och	  i	  bilderna	  och	  hur	  det	  skrivna	  och	  bilderna	  kopplas	  till	  egna	  erfarenheter	  

och	  väcker	  en	  del	  kritiska	  ståndpunkter.	  I	  de	  här	  aktiviteterna	  ligger	  ett	  antal	  didaktiska	  

potentialer	  i	  termer	  av	  vilka	  olika	  typer	  av	  resurser	  som	  sätts	  i	  spel	  och	  bidrar	  till	  

utveckling	  och	  förkovran.	  Det	  rör	  bilderna	  och	  det	  skrivna	  var	  för	  sig	  liksom	  

tillsammans	  som	  ikonotext,	  samt	  i	  relation	  både	  till	  barnens	  egna	  erfarenheter	  och	  

skapandet	  av	  föreställningsvärldar	  där	  dessa	  ibland	  sammansmälts.	  I	  det	  följande	  

diskuteras	  didaktiska	  potentialer	  i	  dessa	  resurser,	  dels	  var	  för	  sig	  och	  dels	  tillsammans,	  i	  

en	  avslutande	  diskussion	  om	  ett	  potentiellt	  litteraturarbete	  i	  förskolan.	  

De	  teman	  som	  hittats	  i	  bilderböckerna	  säger	  mycket	  om	  under	  vilka	  förutsättningar	  

samtalen	  i	  bilderboksstunderna	  utvecklats.	  I	  Småflodhästarnas	  äventyr	  hittades	  temat	  

det	  farliga.	  Barnen	  ledde	  pedagogerna	  i	  förståelse	  av	  temat	  genom	  stort	  engagemang,	  

genom	  att	  röra	  sig	  mot	  egna	  erfarenheter	  och	  genom	  att,	  efter	  flera	  omläsningar,	  

presentera	  kontrafaktiska	  resonemang	  för	  att	  utveckla,	  leka	  med	  och	  ställa	  historien	  i	  ny	  

belysning.	  Pedagogernas	  försök	  att	  behandla	  sin	  aspekt	  av	  temat,	  relationen	  mellan	  

vuxna	  och	  barn	  och	  av	  beskydd,	  hade	  svårare	  att	  vinna	  gensvar	  hos	  barnen.	  Barnen	  

ledde	  istället	  pedagogerna	  mot	  upplevelsen	  av	  att	  hoppa	  i	  vattnet.	  	  

I	  Kenta	  och	  barbisarna	  finns	  ett	  normkritiskt	  tema	  som	  pedagogerna	  vill	  aktualisera.	  Med	  

enträgna	  försök	  går	  det	  att	  få	  igång	  en	  viss	  dialog	  om	  att	  pojkar	  kan	  få	  leka	  med	  dockor,	  

men	  alla	  röster	  hörs	  inte	  i	  det	  samtalet.	  När	  en	  grupp	  pojkar	  tar	  initiativ	  genom	  

berättande	  utifrån	  populärkulturella	  referenser,	  uppstår	  istället	  en	  polariserad	  

diskussion	  för	  och	  emot	  normen.	  Då	  den	  narrativa	  fantasin	  istället	  kommer	  till	  stånd,	  

genom	  berättelse	  utifrån	  sammansmälta	  föreställningsvärldar,	  blir	  de	  trånga	  

könsrollerna	  upphävda.	  
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Bilder	  i	  bilderböcker	  	  
I	  bilderboksstunden	  har	  bilderna	  och	  texten	  ett	  gemensamt	  uttryck	  i	  ikonotexten	  

(Hallberg	  1982:165).	  Ikonotextens	  komplexa	  konstitution	  jämfört	  med	  text	  utan	  bild,	  

innebär	  att	  tolkningsmöjligheterna	  blir	  fler.	  Diskussionerna	  runt	  trampolinen,	  djungeln	  

eller	  den	  stora	  flodhästen	  i	  Småflodhästarnas	  äventyr	  visar	  hur	  olika	  sidor	  av	  både	  det	  

visuella,	  det	  verbala	  och	  den	  samlade	  ikonotexten	  blir	  resurser	  för	  såväl	  barn	  som	  

pedagoger.	  I	  Kenta	  och	  barbisarna	  är	  barnen	  tvungna	  att	  fylla	  ikonotextens	  luckor,	  när	  

texten	  är	  lakonisk	  men	  bilden	  dramatisk	  vid	  gungbrädan	  eller	  när	  bildens	  och	  textens	  

sätt	  att	  berätta	  plötsligt	  förändras	  på	  var	  sitt	  sätt	  när	  Kenta	  får	  komma	  in	  i	  leken.	  	  

Med	  det	  fria	  utbytet	  av	  kommentarer	  som	  kan	  ses	  i	  de	  samtal	  som	  presenterats	  i	  

studien,	  är	  det	  tydligt	  vilken	  resurs	  bilderna	  är	  för	  barn	  och	  även	  pedagoger	  i	  deras	  

interaktion.	  De	  otaliga	  pekningar	  som	  förekommer	  handlar	  inte	  bara	  om	  att	  

uppmärksamma	  det	  barnen	  och	  pedagogerna	  ser	  på	  bilderna,	  utan	  ett	  aktivt	  sätt	  att	  

försöka	  förstå	  samspelet	  mellan	  text	  och	  bild.	  Speciellt	  bilderna	  blir	  för	  barnens	  del	  en	  

påtaglig	  resurs,	  i	  bokstavlig	  och	  symbolisk	  mening.	  Kroppsliga	  uttryckssätt	  som	  att	  peka	  

eller	  gestalta	  i	  pantomim	  samverkar	  med	  vokalt	  gestaltande	  och	  berättande.	  När	  en	  

pojke	  tyst	  visar	  hur	  han	  äter	  pannkakor	  precis	  som	  barnen	  i	  boken	  skapar	  det	  ordlös	  

komunikation	  med	  kompisen	  mittemot.	  Att	  gestalta	  texten	  kroppsligt	  kan	  ses	  som	  en	  

parallell	  till	  en	  textrörlighet:	  att	  ta	  texten	  till	  egen	  erfarenhet.	  En	  annan	  gång,	  när	  

bilduttrycket	  är	  extra	  starkt,	  måste	  barnen	  göra	  ett	  försök	  att	  gestalta	  girafferna	  vokalt.	  

Det	  visuella	  är	  en	  del	  av	  den	  sammantagna	  ikonotexten	  i	  bilderboken	  och	  i	  

bilderboksstunden	  blir	  bilder,	  text,	  kroppsliga	  uttryck	  och	  högläsande,	  samtalande	  och	  

gestaltande	  en	  del	  av	  den	  multimodala	  kontexten.	  

Att	  inte	  vara	  visuellt	  litterat	  kan	  bli	  ett	  problem	  i	  framtiden.	  Det	  visuella	  kommer	  att	  

kräva	  ett	  alltmer	  komplext	  språk	  som	  kan	  beskriva,	  analysera,	  förklara	  och	  bearbeta	  den	  

intressanta	  väven	  av	  multikonceptuell	  och	  multimodal	  kultur.	  Till	  följd	  av	  den	  ökade	  

betydelsen	  och	  beskrivningen	  av	  den	  visuella	  dimensionen	  blir	  kunskapen	  större	  (Kress	  

och	  van	  Leeuwen	  1996:1‒2).	  Forskare	  poängterar	  att	  ”literacy”	  alltid	  är	  socialt	  situerad	  

(Street	  och	  Lefstein	  2007:42)	  och	  kan	  bli	  en	  social	  resurs	  för	  en	  grupp	  (Kress	  och	  van	  

Leeuwen,	  1996:2‒3).	  Därför	  blir	  det	  en	  viktig	  uppgift	  i	  förskolan	  att	  ta	  det	  visuella,	  

bland	  annat	  i	  bilderboksstunden,	  på	  stort	  allvar.	  Det	  finns	  också	  anledning	  att	  se	  den	  

demokratiska	  utmaningen	  i	  vilken	  slags	  resurs	  det	  visuella	  ges	  av	  pedagoger.	  De	  
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grupper	  i	  samhället	  som	  har	  svårigheter	  i	  skolan	  bör	  inte	  bli	  förlorare	  även	  på	  detta	  

område.	  	  

	  

Det	  skrivna	  i	  bilderböcker	  	  
Liberg	  och	  Säljö	  (2010:254)	  konstaterar	  att	  ju	  längre	  fram	  i	  skolgången	  eleverna	  

kommer	  desto	  mer	  dominerar	  det	  skriftspråkliga.	  De	  ser	  det	  som	  att	  skriftspråket	  under	  

överskådlig	  tid	  kommer	  att	  vara	  det	  dominerande.	  En	  strategi	  för	  förskolans	  del	  skulle	  

kunna	  vara	  att	  skydda	  barnen	  från	  denna	  dominans.	  En	  annan	  möjlighet	  är	  att	  under	  

lustfyllda	  former	  förbereda	  barnen	  på	  den	  skolvärld	  som	  väntar	  och	  att	  skapa	  

medvetenhet	  om	  den	  skriftspråklighet	  som	  är	  en	  del	  av	  bilderboksstunden.	  En	  tredje	  

väg	  är	  att	  låta	  verksamhetens,	  innehållets	  eller	  de	  skilda	  aktiviteternas	  och	  barnens	  

intressen	  avgöra	  vilka	  olika	  språk	  som	  kommer	  till	  användning	  i	  varje	  specifik	  situation.	  	  

Luke	  och	  Freebody	  (1999)	  har	  utvecklat	  en	  modell	  som	  består	  av	  fyra	  slag	  av	  resurser	  

en	  läsare	  använder	  sig	  av	  i	  en	  textbaserad	  kultur	  som	  vår	  västerländska:	  att	  knäcka	  

läskoden,	  att	  få	  ut	  något	  meningsfullt	  av	  texten,	  att	  kunna	  använda	  sig	  av	  texten	  och	  att	  

kunna	  inta	  en	  kritisk	  hållning	  till	  texten.	  Denna	  familj	  av	  resurser	  betraktar	  Luke	  och	  

Freebody	  som	  nödvändiga,	  därmed	  inte	  sagt	  att	  det	  är	  de	  enda	  resurser	  som	  finns.	  Från	  

att	  tidigare	  ha	  sett	  dessa	  resurser	  som	  en	  läsares	  roller	  väljer	  de	  numera	  att	  istället	  se	  

dem	  som	  en	  familj	  av	  resurser,	  för	  att	  markera	  att	  det	  inte	  är	  en	  i	  första	  hand	  individuell	  

process	  att	  ta	  sig	  in	  i	  den	  textbaserade	  världen.	  Detta	  är	  förmågor	  som	  kan	  hysas	  i	  en	  

grupp	  eller	  ett	  samhälle	  (Luke	  och	  Freebody	  1999:1‒3).	  I	  samtalen	  om	  

Småflodhästarnas	  äventyr	  är	  det	  ett	  framträdande	  drag	  att	  barnen	  tar	  till	  sig	  och	  

använder	  texten	  i	  en	  kollektiv	  process.	  De	  söker	  mening	  i	  texten	  genom	  att	  kommentera	  

och	  undersöka	  texten	  på	  olika	  sätt	  och	  de	  använder	  texten	  i	  kontrast	  till	  egna	  

erfarenheter.	  Dessutom	  väver	  de	  stundtals	  samman	  text	  och	  egna	  erfarenheter.	  

Bilderboksstunden	  som	  aktivitet	  är	  i	  förskolan	  barnens	  viktigaste	  källa	  till	  kontakt	  med	  

litteraturen,	  även	  om	  Simonsson	  (2004)	  har	  problematiserat	  detta	  med	  utgångspunkt	  i	  

sin	  studie	  om	  barns	  eget	  interagerande	  med	  bilderböcker.	  Därför	  bör	  bilderboksstunden	  

vara	  ett	  naturligt	  tillfälle	  att	  stifta	  bekantskap	  med	  skriftspråket.	  Förskolan	  kan	  då	  

använda	  sin	  ställning	  som	  den	  första	  institution	  barnet	  möter	  efter	  familjen	  till	  att	  låta	  

de	  olika	  språken	  ‒	  bildspråk,	  musik,	  drama	  med	  flera	  ‒	  liksom	  barnens	  skilda	  
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modersmål	  existera	  sida	  vid	  sida	  med	  majoritetsspråk	  och	  skriftspråk,	  utan	  att	  något	  

språk	  har	  absolut	  företräde.	  Det	  kan	  sägas	  enkelt	  med	  Malaguzzis	  ord:	  ”Ett	  barn	  har	  

hundra	  språk	  (Malaguzzi	  1981:14)”.	  	  

	  

Barnen	  kommer	  till	  tals	  med	  egna	  erfarenheter	  
När	  ord	  och	  bilder	  i	  en	  bilderbok	  står	  i	  konflikt	  med	  varandra	  och	  inte	  fyller	  varandras	  

luckor	  skapas	  förutsättningar	  för	  en	  spännande	  mångtydighet	  (Nikolajeva	  2000:27).	  

Småflodhästarnas	  äventyr	  utmanar	  barnens	  fantasi	  när	  den	  ställer	  frågan	  om	  vad	  som	  är	  

farligt	  i	  djungeln.	  Barnen	  svarar	  utifrån	  sina	  erfarenheter	  av	  vad	  som	  är	  farligt	  i	  en	  

djungel	  med	  att	  nämna	  olika	  djur	  och	  jämföra	  deras	  farlighet.	  Kress	  (1997:44‒47)	  

menar	  att	  vi	  läser	  utifrån	  våra	  erfarenheter.	  Processerna	  eller	  principerna	  för	  vad	  vi	  tar	  

med	  oss	  in	  i	  läsningen	  är	  desamma	  för	  vuxna	  och	  barn,	  det	  är	  själva	  läsningen	  som	  

skiljer.	  Läsning	  är	  en	  social	  aktivitet.	  

Barnen	  i	  materialet	  associerar	  lätt	  till	  egna	  erfarenheter	  när	  de	  kommenterar	  boken.	  

Langer	  (1995:18)	  och	  Jönsson	  (2007:102)	  menar	  båda	  att	  tredje	  hållningen,	  att	  stiga	  ut	  

och	  tänka	  över	  det	  man	  vet,	  är	  mindre	  vanlig	  än	  de	  övriga	  hållningarna.	  Det	  finns	  

anledning	  att	  uppmärksamma	  denna	  skillnad.	  Materialet	  i	  denna	  studie	  är	  för	  litet	  för	  att	  

dra	  slutsatser	  och	  jämförelser	  och	  det	  som	  Langer	  och	  Jönsson	  skriver	  är	  ryckt	  ur	  sitt	  

sammanhang,	  men	  erfarenheten	  som	  förskollärare	  säger	  mig	  att	  det	  är	  mycket	  vanligt	  

att	  barn	  kommenterar	  boken	  med	  egna	  erfarenheter.	  Kan	  det	  bero	  på	  att	  barnen	  i	  

förskolan	  är	  yngre	  än	  i	  skolan?	  Kan	  det	  finnas	  orsaker	  som	  har	  med	  förskolans	  och	  

skolans	  skilda	  sätt	  att	  förhålla	  sig	  till	  barns	  erfarenheter	  eller	  vad	  som	  kan	  anses	  passa	  

in	  i	  samtalet?	  Melander	  (2003:294,	  300,	  301)	  noterar	  att	  pedagogerna	  vid	  läsning	  i	  

förskolan	  nästan	  aldrig	  hävdade	  att	  det	  som	  barnen	  kommenterade	  var	  vid	  sidan	  av	  

ämnet,	  medan	  läraren	  i	  förskoleklassen	  krävde	  att	  barnen	  höll	  sig	  till	  ämnet	  man	  

diskuterade	  och	  att	  personliga	  erfarenheter	  inte	  var	  relevanta.	  I	  skolan	  var	  det,	  trots	  god	  

tillgång	  till	  böcker,	  allra	  minst	  utrymme	  för	  interaktion	  kring	  boken.	  

Läsmiljön	  i	  studien	  är	  tillåtande	  mot	  barnen.	  Skillnaden	  kan	  bero	  på	  om	  man	  ser	  på	  

bilderboksstunden	  som	  undervisning	  eller	  samtal.	  Cochran-‐Smith	  (1984:122)	  

rapporterar	  från	  läsning	  i	  biblioteket	  om	  en	  tystnad	  som	  anbefalldes	  av	  

bibliotekspersonalen.	  Vid	  amerikanska	  daghem	  gällde	  samma	  instruktion	  om	  att	  vara	  

tyst	  under	  högläsning	  (Morrow	  1988:102).	  En	  förutsättning	  för	  att	  barn	  ska	  kunna	  vara	  
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medskapare	  av	  innehållet	  är	  att	  det	  är	  tillåtet	  att	  yttra	  sig.	  Barnen	  på	  Piraten	  och	  

Spenaten	  yttrar	  sig	  ofta	  och	  gärna,	  men	  alla	  barn	  har	  inte	  kommit	  till	  tals	  och	  vissa	  barn	  

får	  mycket	  stort	  utrymme.	  Utöver	  själva	  läsningen	  yttrar	  sig	  pedagogerna	  sammantaget	  

kortare	  tid	  än	  barnen	  sammantaget.	  

Som	  visas	  i	  denna	  studie	  av	  läsning	  av	  bilderböcker	  är	  det	  i	  hög	  grad	  en	  gemensam	  

aktivitet	  att	  lyssna	  på	  boken,	  titta	  på	  bilderna,	  kommentera	  text	  och	  bild	  och	  koppla	  

bilderboken	  till	  samtalsämnen	  som	  boken	  ger	  associationer	  till.	  Även	  populärkultur	  är	  

samtalsämnen	  som	  är	  välkomna	  i	  bilderboksstunderna.	  Den	  studie	  som	  Fast	  (2007)	  har	  

presenterat	  av	  sju	  barn	  som	  lär	  sig	  läsa	  och	  skriva	  visar	  att	  barnen	  som	  vistas	  i	  förskolan	  

och	  gör	  entré	  i	  förskoleklass	  i	  hög	  grad	  redan	  ingår	  i	  läsande	  och	  skrivande	  

sammanhang,	  ofta	  via	  populärkultur,	  men	  att	  de	  inte	  alltid	  inbjuds	  att	  dela	  med	  sig	  av	  

detta	  (Fast	  2007:180).	  

Både	  barn	  och	  pedagoger	  i	  studien	  är	  öppna	  för	  kommentarer,	  korta	  inpass	  såväl	  som	  

längre	  meningsutbyten.	  Samtalen	  behandlas	  inte	  av	  pedagogerna	  som	  en	  stund	  av	  

träning	  för	  barnen	  i	  att	  tala	  i	  grupp	  på	  så	  sätt	  att	  alla	  barn	  ska	  uppmuntras	  att	  delta,	  utan	  

samtalen	  är	  i	  stor	  utsträckning	  inriktade	  mot	  det	  innehåll	  som	  någon	  eller	  några	  finner	  

intressant.	  Det	  är	  en	  i	  hög	  grad	  gemensam	  aktivitet	  att	  lyssna	  på	  boken,	  titta	  på	  bilderna,	  

kommentera	  text	  och	  bild	  och	  koppla	  bilderboken	  till	  samtalsämnen	  som	  den	  associeras	  

till.	  Bilderboksstunden	  i	  denna	  studie	  är	  en	  aktivitet	  som	  bygger	  på	  den	  vuxnes	  aktiva	  

deltagande	  och	  ansvarstagande	  som	  en	  nödvändig	  förutsättning,	  men	  pedagogerna	  har	  

inte	  arbetat	  särskilt	  för	  att	  se	  till	  att	  alla	  barn	  kommer	  till	  tals	  i	  lika	  mån.	  

	  

Skapande	  av	  föreställningsvärldar	  	  
Att	  röra	  sig	  på	  ytan	  i	  texten	  kan	  vara	  en	  hjälp	  för	  att	  fördjupa	  en	  föreställningsvärld.	  

Pedagogernas	  frågor	  och	  även	  barnens	  frågor	  får	  läsningen	  att	  stanna	  upp.	  Man	  kan	  

tillsammans	  ta	  reda	  på	  vad	  som	  händer	  och	  i	  nästa	  steg	  fördjupa	  diskussionen.	  

Ikonotextens	  luckor	  eller	  tomrum,	  som	  frågan	  i	  djungeln	  i	  Småflodhästarnas	  äventyr	  

eller	  Schacks	  fråga	  om	  vad	  som	  händer	  i	  krigandet	  på	  gungbrädan	  i	  Kenta	  och	  

barbisarna,	  sätter	  igång	  processer	  att	  ta	  reda	  på	  mer.	  Att	  ta	  reda	  på	  vad	  som	  syns	  i	  en	  

bild	  blir	  i	  detta	  fall	  en	  förutsättning	  för	  att	  röra	  sig	  ut	  mot	  egna	  erfarenheter,	  som	  sedan	  

relateras	  till	  konsekvenser	  både	  vad	  det	  gäller	  förhållanden	  i	  boken	  som	  i	  livet	  i	  övrigt.	  

Likaså	  leder	  en	  enkel	  fråga	  om	  giraffer	  till	  ett	  hastigt	  svep	  över	  mängder	  av	  kunskaper	  
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om	  världen	  som	  barnen	  ventilerar.	  Det	  är	  möjligt	  att	  se	  hur	  enkla	  rörelser	  i	  texten	  

öppnar	  för	  och	  leder	  mot	  komplexa	  föreställningsvärldar.	  

I	  några	  bilderboksstunder	  har	  barn	  objektifierat	  Småflodhästarnas	  äventyr	  genom	  att	  

hitta	  på	  kontrafaktiska	  resonemang.	  Gloria	  försöker	  se	  småflodhästarna	  ur	  krokodilens	  

perspektiv	  som	  goda	  små	  munsbitar	  och	  Mattias	  och	  Nikolaj	  funderar	  över	  hur	  det	  

skulle	  bli	  om	  krokodilen	  nådde	  fram.	  Dessa	  barn	  hade	  inte	  tidigare	  varit	  okänsliga	  för	  

inlevelse	  i	  småflodhästarnas	  situation	  utan	  varit	  engagerade	  och	  med	  stor	  spänning	  följt	  

händelseförloppet.	  De	  hade	  deltagit	  i	  upphetsningen	  över	  krokodilen	  som	  något	  farligt.	  

Nu	  går	  de	  ett	  steg	  längre	  och	  prövar	  att	  på	  ett	  humoristiskt	  sätt	  ta	  krokodilens	  

perspektiv.	  Den	  didaktiska	  potentialen	  handlar	  snarast	  om	  att	  medvetandegöra	  det	  

arbete	  barnen	  redan	  utfört.	  Vid	  omläsningar	  är	  den	  okända	  faran	  i	  djungeln	  fortfarande	  

föremål	  för	  spekulationer,	  medan	  krokodilen	  inte	  längre	  skrämmer.	  Istället	  formuleras	  

alternativa	  scenarier.	  	  

Upprepad	  läsning	  av	  en	  bok	  är	  gynnsamt	  för	  komplexiteten	  i	  kommentarerna	  under	  

läsning,	  framförallt	  hos	  barn	  med	  lägre	  språklig	  förmåga,	  det	  visar	  en	  experimentstudie	  

(Morrow	  1988:101).	  	  Vad	  innebär	  det	  att	  läsa	  böcker	  flera	  gånger?	  Vad	  skiljer	  den	  första	  

läsningen	  från	  omläsningen?	  Första	  gången	  vi	  läser	  något	  är	  vi	  i	  en	  situation	  som	  liknar	  

vårt	  vanliga	  liv:	  vi	  vet	  inte	  vad	  som	  ska	  hända	  härnäst.	  När	  vi	  läser	  om	  igen	  står	  allt	  i	  ett	  

förklarat	  ljus,	  vi	  vet	  varför	  det	  ena	  eller	  andra	  var	  viktigt.	  Det	  innebär	  att	  vi	  kan	  njuta	  av	  

nuet	  i	  läsningen.	  Vi	  behöver	  inte	  skynda	  oss	  för	  vi	  vet	  hur	  det	  går	  (Lagercrantz	  1985:21).	  

Ligger	  detta	  mönster	  bakom	  den	  kunskap	  barnen	  använder	  sig	  av	  i	  omläsningarna	  av	  

boken?	  Det	  ser	  ut	  så	  i	  materialet.	  De	  barn	  som	  prövar	  att	  hitta	  på	  möjliga	  alternativa	  

utvecklingar	  av	  bokens	  historia	  är	  de	  barn	  som	  hört	  boken	  flest	  gånger.	  	  

Dyson	  (1993:6)	  har	  försökt	  att	  visa	  hur	  barnets	  tre	  världar,	  skolan,	  hemmet	  och	  

kamratvärlden	  möts	  men	  är	  kompatibla.	  Människor	  positionerar	  sig	  i	  relationer	  som	  

inte	  är	  integrerade	  med	  varandra,	  i	  olika	  imaginära	  universum.	  Vi	  lever	  i	  olika	  sociala	  

dialoger	  som	  inte	  alltid	  ger	  utrymme	  för	  alla	  barn,	  men	  möjligheterna	  finns	  där.	  

Pramling	  Samuelsson	  (2011:15)	  skriver	  ”att	  göra	  det	  osynliga	  synligt	  för	  barnet	  är	  en	  av	  

många	  viktiga	  uppgifter	  för	  läraren	  i	  förskolan”.	  Samma	  tankegång	  kan	  återfinnas	  i	  

Reggio	  Emilia:	  ”Många	  fenomen	  som	  är	  korrelerade	  sinsemellan	  kan	  passera	  utan	  att	  

barnen	  observerar	  det	  …	  Utan	  ett	  problem	  framför	  sig	  som	  barnet	  måste	  lösa	  kan	  
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informationen	  bli	  falsk,	  den	  når	  inte	  fram.	  Informationen	  måste	  ha	  ett	  komplement	  i	  

form	  av	  en	  problemställning	  för	  att	  kunna	  tas	  in	  av	  barnet	  (Malaguzzi	  1986:19).	  ”	  

Här	  kan	  man	  dra	  en	  parallell	  till	  läroplanens	  skrivningar	  om	  att	  stärka	  barnens	  

solidaritet	  och	  inlevelse	  i	  andras	  villkor	  (Lpfö	  98:4,	  6).	  Den	  initiala	  inlevelsen	  med	  

småflodhästarna	  som	  barnen	  upplevde	  i	  samband	  med	  det	  farliga,	  står	  inte	  i	  

motsättning	  till	  inlevelse	  med	  krokodilen.	  Tvärtom	  kan	  det,	  med	  Langers	  (1995:16)	  och	  

Libergs	  m.fl.	  (2010:46)	  hjälp,	  ses	  som	  en	  rörelse	  på	  ytan	  i	  den	  första	  hållningen	  att	  ta	  

reda	  på	  något	  i	  det	  direkta	  budskap	  bilderboken	  förmedlar,	  och	  att	  sedan	  söka	  sig	  

djupare	  och	  se	  oväntade,	  möjliga	  tolkningar	  i	  den	  andra	  hållningen.	  

Bilderboksstundernas	  omläsningar	  visar	  att	  sådana	  skapar	  ökat	  utrymme	  för	  vidgade	  

perspektiv.	  

	  

Att	  våga	  mötas	  i	  diskussion	  är	  även	  det	  en	  slags	  dialog	  
Skolverket	  refererar	  till	  Persson	  (Persson	  2008	  i	  Skolverket	  2010:26)	  som	  redogör	  för	  

studier	  om	  de	  villkor	  som	  präglar	  yngre	  barns	  lärande.	  Han	  menar	  att	  barn	  i	  dessa	  

studier	  hittills	  framstått	  som	  kontur-‐	  och	  kontextlösa.	  Kanske	  kan	  bilderboksstunden,	  

som	  i	  tidigare	  beskrivna	  ”Spiderman-‐exempel”	  svara	  mot	  detta	  fenomen	  när	  det	  visas	  ett	  

starkt	  engagemang	  hos	  barnen	  i	  en	  fråga	  av	  allmänmänsklig	  karaktär.	  

I	  diskussionen	  efter	  läsningen	  av	  Kenta	  och	  barbisarna	  med	  den	  starka	  pojkgruppen	  och	  

pedagogen	  händer	  något	  intressant.	  De	  möts	  i	  ett	  samtal	  som	  på	  allvar	  låter	  olika	  synsätt	  

brytas.	  Frågan	  om	  identitet	  blir	  påtaglig	  när	  pojkarna	  svarar	  pedagogen	  med	  ”Ja	  vill	  inte	  

klä	  ut	  mig	  till	  prinsessa”	  och	  ”Ja	  gillar	  Spiderman”	  och	  pedagogen	  svarar	  ”Fast	  det	  gör	  ja	  

också.	  Och	  ja	  e	  tjej.	  Ja	  gillar	  Spiderman.	  Kan	  inte	  ja	  göra	  det?”.	  ”Jo”,	  det	  tycker	  en	  pojke	  

att	  hon	  kan.	  En	  annan	  pojke	  ställer	  sig	  på	  stolens	  fotpinne	  och	  summerar	  deras	  

diskussion	  med	  något	  som	  låter	  som	  ett	  manifest:	  ”BATMAN!	  SUPERMAN!	  Och	  eh	  ...	  

Batman,	  Superman,	  Spiderman	  och	  Ajerman.	  Det	  gillar	  vi!”	  

Vad	  är	  det	  mest	  värdefulla	  i	  diskussionen?	  Ett	  viktigt	  resultat	  är	  att	  barnen	  och	  

pedagogen	  visar	  att	  en	  viss	  litteratur	  inte	  föreskriver	  en	  viss	  tolkning	  eller	  ett	  visst	  

ställningstagande.	  Litteraturupplevelser	  är	  möjliga	  att	  dela	  trots	  skilda	  värderingar.	  

Tvärtom	  berikas	  upplevelsen	  av	  boken	  genom	  att	  fler	  stämmor	  kan	  höras	  i	  samtalet.	  Ett	  

annat	  resultat	  för	  de	  inblandade	  är	  att	  i	  en	  diskussion	  där	  man	  sakligt	  står	  emot	  

varandra	  finns	  möjligheten	  att	  bekräfta	  viktiga	  värden,	  som	  respekt	  för	  skilda	  åsikter	  
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och	  värderingar	  eller	  rikedomen	  i	  ett	  mångkulturellt	  samhälle	  där	  skilda	  synsätt	  kan	  

brytas.	  Att	  vuxna	  står	  upp	  för	  sådana	  synsätt	  är	  en	  grundläggande	  förutsättning,	  men	  

det	  är	  i	  ännu	  högre	  grad	  önskvärt	  att	  skapa	  en	  lärandemiljö	  där	  barnen	  blir	  aktiva	  i	  att	  ta	  

sådana	  ställningstaganden.	  I	  detta	  fall	  lyckas	  pedagogen	  ställa	  en	  så	  öppen	  och	  rak	  fråga	  

mitt	  i	  en	  affektivt	  laddad	  situation,	  att	  barnen	  trots	  uppenbara	  kulturskillnader	  tar	  

ställning	  för	  tolerans.	  I	  en	  lärandemiljö	  där	  inga	  meningsskiljaktigheter	  syns	  finns	  inte	  

möjligheten	  att	  i	  praktisk	  handling	  visa	  tolerans	  för	  andra	  synsätt.	  	  

Det	  som	  krävs	  för	  att	  detta	  ska	  hända	  är	  för	  det	  första	  litteratur	  som	  inte	  väjer	  för	  det	  

svåra,	  eller	  som	  är	  tillräckligt	  komplex	  för	  att	  ge	  olika	  synsätt	  plats	  i	  tolkningarna.	  För	  

det	  andra	  behövs	  en	  praktik	  där	  värderingsfrågor	  får	  behandlas.	  Det	  krävs,	  för	  en	  

förskola	  eller	  skola,	  att	  det	  skapas	  ett	  öppet	  klimat,	  inte	  hållningsfritt	  men	  meningsrikt.	  

För	  det	  tredje	  är	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  stoppa	  utbyte	  av	  tankar	  att	  en	  pedagog	  slår	  fast	  rätt	  

moral	  i	  ett	  tidigt	  skede	  av	  diskussionen	  eller	  tvärtom	  själv	  undanhåller	  sina	  egna	  

meningar	  i	  varje	  situation.	  Det	  krävs	  mod	  att	  mötas	  även	  på	  det	  personliga	  planet	  i	  

samvaro	  med	  barn.	  

Persson	  (Persson	  2008:100	  i	  Skolverket	  2010:37)	  menar	  att	  skolan	  och	  förskolan	  

fortfarande	  ger	  uttryck	  för	  en	  homogeniserande	  normaliseringspolitik	  med	  fokus	  på	  att	  

fostra	  och	  förändra	  ”dom”.	  Lärarna	  och	  pedagogerna,	  tycks	  ha	  svårt	  att	  hantera	  

olikheter	  och	  alla	  hybrida	  kulturformer.	  Detta	  exempel	  kan	  vara	  användbart	  i	  den	  

diskussionen.	  

Jönsson	  (2009)	  beskriver	  i	  en	  artikel	  en	  pojke	  som	  hade	  svårt,	  men	  fick	  hjälp	  av	  

kamrater,	  att	  se	  den	  symboliska	  betydelsen	  i	  en	  bilderbok.	  

Langer	  menar	  att	  elever	  som	  har	  svårt	  med	  läsning	  sällan	  kan	  förhålla	  sig	  till	  texten	  

mer	  än	  som	  i	  den	  första	  fasen.	  De	  förmår	  inte	  bygga	  en	  föreställningsvärld	  och	  förblir	  

därför	  utanför.	  Det	  märks	  till	  exempel	  ofta	  hos	  pojkar	  som	  under	  en	  lässtund	  kan	  säga	  

”Den	  här	  boken	  är	  inget	  bra.	  Jag	  går	  och	  byter”	  (Jönsson	  2009:90).	  

Med	  fas	  menar	  Jönsson	  Langers	  ”stance”,	  i	  denna	  studie	  kallat	  hållning,	  det	  vill	  säga	  den	  

första	  hållningen	  när	  någon	  skapar	  en	  föreställningsvärld.	  Att	  se	  på	  pojkars	  läsning	  som	  

att	  de	  inte	  förmår	  bygga	  mer	  avancerade	  föreställningsvärldar	  förstärker	  lätt	  

pedagogers	  tankar	  om	  att	  försöka	  lite	  till,	  att	  anstränga	  sig	  lite	  mer.	  Det	  riskerar	  att	  sätta	  

pedagogen	  i	  positionen	  av	  den	  som	  vet	  och	  barnet	  i	  positionen	  av	  den	  behövande.	  Det	  

befordrar	  inte	  en	  öppen	  dialog.	  Anlägger	  man	  istället	  ett	  synsätt	  att	  pojkar	  inte	  vill	  bygga	  
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dessa	  hållningar,	  eller	  faser,	  uppstår	  ett	  annat	  förhållande.	  Då	  blir	  det	  nödvändigt	  att	  

fråga	  sig	  varför.	  Läsande	  kan	  användas	  till	  att	  forma	  bland	  annat	  vår	  identitet	  och	  våra	  

värderingar	  (Liberg	  och	  Säljö	  2010:235).	  Det	  leder	  pedagogen	  till	  att	  istället	  gå	  i	  dialog	  

med	  barnet	  eller	  barnen.	  

På	  ett	  flertal	  ställen	  i	  studien	  visas	  hur	  barnen	  gör	  något	  extra	  med	  textrörligheten	  och	  

de	  olika	  hållningar	  som	  bilderboksstunden	  ger	  upphov	  till.	  När	  barnen	  hör	  boken	  igen	  

vid	  omläsningar	  görs	  flera	  försök,	  på	  deras	  eget	  initiativ	  och	  genom	  att	  använda	  sin	  

fantasi,	  att	  hitta	  på	  alternativ	  till	  historien	  i	  Småflodhästarnas	  äventyr.	  De	  skapar	  

kontrafaktiska	  resonemang	  om	  krokodilen.	  Vid	  andra	  tillfällen	  vid	  läsningen	  av	  Kenta	  

och	  barbisarna	  kan	  barnen	  låta	  samtalet	  om	  girafferna	  spela	  över	  åtskilliga	  världar	  i	  

snabb	  följd.	  När	  diskussionen	  om	  det	  normkritiska	  perspektivet	  är	  intensiv	  förds	  den	  på	  

flera	  parallella	  plan	  samtidigt.	  Trots	  det	  kan	  de	  olika	  föreställningsvärldarna	  hållas	  isär.	  

Barnen	  talar	  exempelvis	  å	  ena	  sidan	  om	  hur	  pojkarna	  och	  flickorna	  i	  Kenta	  och	  

barbisarna	  leker	  och	  å	  andra	  sidan	  hur	  de	  tycker	  att	  de	  själva	  skulle	  förhålla	  sig	  hemma	  

och	  på	  förskolan.	  I	  ytterligare	  andra	  fall	  ger	  sig	  barnen	  och	  pedagogerna	  ut	  på	  

fantasiäventyr	  där	  text,	  erfarenhet	  och	  fantasi	  vävs	  samman.	  	  

	  

Sammansmältning	  av	  föreställningsvärldar	  
I	  empirin	  visas	  hur	  teman	  i	  boken	  möjliggör	  en	  textrörlighet	  som	  är	  övergripande.	  Flera	  

hållningar	  samsas	  i	  Prince	  fantasiberättelse	  som	  tar	  form	  på	  ett	  ögonblick.	  Dessa	  

fantasier	  kan	  betraktas	  som	  sammansmälta	  föreställningsvärldar.	  De	  är	  inte	  en	  del	  av	  

boken,	  men	  härrör	  från	  den.	  De	  är	  inte	  ett	  återgivande	  av	  erfarenheter,	  men	  hämtar	  sin	  

kunskap	  från	  förskolans	  erfarenheter.	  De	  är	  inte	  berättande	  om	  det	  personliga	  jaget,	  

men	  låter	  personligheten	  få	  ta	  plats	  i	  föreställningsvärlden.	  	  

Många	  pedagoger	  i	  förskolan	  kan	  vittna	  om	  det	  fantiserande	  barn	  ägnar	  sig	  åt	  i	  samband	  

med	  bilderboksstunder.	  Den	  interaktion	  som	  på	  detta	  sätt	  skulle	  kunna	  

uppmärksammas	  i	  högre	  grad	  kan	  bli	  ett	  sätt	  att	  vidga	  barns	  medvetenhet	  och	  förmåga	  

att	  engagera	  sig	  i	  litteratur,	  men	  även	  ett	  sätt	  att	  använda	  sig	  av	  fantasin	  och	  att	  låta	  

dessa	  världar	  bli	  centrala	  aktiva	  subjekt	  i	  deras	  liv.	  

Att	  barn	  strävar	  efter	  att	  göra	  helheter	  av	  delar	  är	  en	  välkänd	  tanke	  i	  pedagogiska	  

sammanhang.	  Det	  är	  inte	  svårt	  att	  spontant	  förstå	  svårigheten	  för	  ett	  barn	  som	  ska	  

greppa	  en	  berättad	  eller	  läst	  historia,	  se	  på	  och	  tolka	  bilder,	  följa	  med	  i	  ett	  samtal	  med	  
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kommentarer	  om	  en	  bok	  och	  samtidigt	  behandla	  de	  associationer	  om	  tidigare	  

erfarenheter	  som	  dyker	  upp	  i	  medvetandet.	  Hur	  tillfredsställande	  är	  det	  då	  inte	  att	  

tillåta	  sig	  att	  baka	  ihop	  allt	  till	  en	  helhet,	  en	  gemensam	  fantasi?	  Frågan	  är	  om	  

pedagogens	  uppgift	  likväl	  kan	  vara	  att	  behålla	  distansen.	  Att	  se	  de	  olika	  delarna	  och	  se	  

helheten	  och	  hjälpa	  barnen	  att	  kunna	  navigera	  mellan	  nivåer	  i	  en	  gemensam	  diskussion	  

är	  också	  ett	  ansvar.	  Som	  bland	  annat	  Nikolajeva	  framhåller	  handlar	  det	  alltså	  om	  att	  

kunna	  gå	  från	  helhet	  till	  delar	  och	  tillbaka	  till	  helhet	  liksom	  i	  en	  hermeneutisk	  cirkel	  

(2000:13).	  

Det	  är	  en	  önskan	  om	  delaktighet	  som	  ger	  barnen	  anledning	  att	  skapa	  den	  

föreställningsvärld	  som	  kan	  liknas	  vid	  en	  lekvärld.	  Begreppet	  lekvärld	  används	  av	  

Lindqvist	  (1995)	  för	  att	  beskriva	  de	  världar	  pedagoger	  och	  barn	  deltar	  i	  utifrån	  

teaterföreställningar	  på	  en	  förskola	  baserade	  på	  böcker	  som	  leder	  vidare	  och	  fördjupas	  i	  

spontan	  lek	  och	  dramatiskt	  skapande.	  Sammansmälta	  föreställningsvärldar	  kan	  

användas	  som	  en	  beteckning	  på	  fantasilek	  där	  barn	  väver	  samman	  olika	  

föreställningsvärldar	  från	  sådant	  som	  böcker,	  egna	  erfarenheter	  och	  kunskaper	  eller	  sig	  

själva	  som	  personer	  för	  att	  skapa	  en	  behandlingsbar	  enhet	  –	  eller	  kanske	  av	  lust.	  

	  

Ett	  potentiellt	  litteraturarbete	  i	  förskolan	  	  
I	  pedagogernas	  betoning	  på	  att	  styra	  samtalet	  mot	  höjden	  av	  trampolinbygget	  i	  

Småflodhästarnas	  äventyr	  kan	  märkas	  viljan	  att	  arbeta	  efter	  bokens	  underförstådda	  

tema,	  vuxnas	  beskydd	  av	  mindre.	  I	  Kenta	  och	  barbisarna	  vill	  pedagogerna	  gärna	  leda	  in	  

barnen	  på	  det	  normkritiska	  temat.	  De	  får	  inte	  mycket	  respons	  från	  barnen	  i	  detta.	  

Boëthius	  (1996:7,	  9)	  menar	  att	  barnlitteraturen	  historiskt	  har	  använts	  för	  att	  

disciplinera	  barn	  och	  fungerat	  som	  ett	  redskap	  för	  att	  ge	  en	  bild	  av	  vad	  ett	  barn	  är.	  

Barnlitteraturen	  har	  en	  uppfostrarambition	  som	  har	  levt	  kvar	  längre	  än	  i	  

vuxenlitteraturen	  och	  kanske	  fortfarande	  finns	  kvar.	  De	  strategier	  som	  pedagogerna	  i	  

studien	  använt	  i	  de	  frågor	  de	  själva	  drivit	  har	  inte	  alltid	  fört	  samtalen	  så	  långt.	  De	  mest	  

avancerade	  och	  fördjupande	  samtalen	  är	  de	  som	  pedagogerna	  har	  fört	  i	  öppen	  dialog	  

med	  barnen	  och	  ofta	  då	  barnen	  själva	  har	  valt	  ämnen	  och	  haft	  engagerade	  

frågeställningar.	  Där	  har	  pedagogernas	  professionalitet	  i	  samtalet	  och	  interaktionen	  

vidgat	  och	  fördjupat	  barnens	  bidrag.	  Frågan	  är	  om	  pedagoger	  kan	  gå	  vidare	  från	  det	  

goda	  samtalet	  och	  hur	  det	  kan	  gå	  till?	  
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Bilderboksstunden,	  som	  den	  ofta	  utformas	  i	  förskolan	  (Cochran-‐Smith	  1984,	  Melander	  

2003,	  Morrow	  1988)	  och	  även	  i	  denna	  studie,	  är	  en	  aktivitet	  som	  till	  skillnad	  från	  många	  

andra	  aktiviteter	  i	  förskolan	  har	  den	  vuxnes	  aktiva	  deltagande	  som	  en	  nödvändig	  

förutsättning.	  Förskolans	  långa	  tradition	  av	  att	  diskutera	  lek	  och	  lekens	  betydelse	  har	  

länge	  ackompanjerats	  av	  utvecklingspsykologiska	  idéer	  om	  att	  barn	  inte	  ska	  störas	  i	  sin	  

lek,	  att	  den	  fungerar	  terapeutiskt.	  Tidigare	  forskning	  som	  refererats	  i	  kapitel	  2	  visar	  att	  

litteraturarbete	  i	  förskolan	  ofta	  har	  inskränkt	  sig	  till	  läsning	  av	  bilderböcker	  i	  syfte	  att	  

lugna	  ner	  barngruppen	  eller	  att	  man	  slentrianmässigt	  har	  läst	  bilderböcker	  ur	  en	  åldrad	  

barnbokskanon	  utan	  tankar	  om	  språkligt,	  estetiskt	  eller	  didaktiskt	  utvecklingsarbete	  

(Asplund	  Carlsson	  1993,	  Öhman	  1984).	  Litteraturarbetet	  i	  förskolan	  har,	  jämfört	  med	  

det	  i	  skolan,	  till	  stor	  del	  lyst	  med	  sin	  frånvaro	  i	  vetenskapliga	  studier.	  Såsom	  det	  

framstår	  i	  litteraturen	  om	  förskolan	  har	  inte	  heller	  förskolor	  med	  inspiration	  från	  

Reggio	  Emilia,	  som	  varit	  en	  stark	  diskurs	  i	  svensk	  förskola	  under	  senare	  år,	  använt	  sig	  av	  

ett	  av	  sina	  främsta	  arbetsredskap,	  pedagogisk	  dokumentation,	  i	  någon	  större	  

utsträckning	  när	  det	  gäller	  litteraturarbete	  (Lagrell	  2006:24).	  

Det	  är	  värt	  att	  notera	  att	  i	  bilderboksstunderna	  med	  Småflodhästarnas	  äventyr	  och	  

Kenta	  och	  barbisarna	  ägnades	  mer	  tid	  åt	  samtal	  mellan	  pedagoger	  och	  barn	  under	  tiden	  

som	  boken	  lästes	  än	  efter	  läsningen	  av	  boken.	  Då	  var	  som	  regel	  barngruppen	  trött	  och	  

ovillig	  att	  engagera	  sig	  i	  djupare	  samtal,	  medan	  många	  av	  de	  verkligt	  intensiva	  

dialogerna	  skedde	  i	  direkt	  anslutning	  till	  händelser	  i	  böckerna	  som	  engagerade	  barnen.	  

Att	  bara	  försöka	  utöka	  bilderboksstunderna	  i	  tid	  med	  längre	  samtal	  kan	  med	  andra	  ord	  

inte	  vara	  det	  enda	  svaret	  på	  hur	  litteraturarbetet	  i	  förskolan	  skulle	  kunna	  utvecklas.	  

Förskolan	  bör	  med	  sin	  rikedom	  av	  arbetsformer	  ha	  stora	  möjligheter	  att	  berika	  

bilderboksstunderna	  genom	  att	  låta	  lek,	  skapande,	  samtalande	  och	  andra	  aktiviteter	  bli	  

delar	  av	  litteraturteman	  eller	  projektarbeten	  som	  inspireras	  av	  bilderböcker.	  En	  särskild	  

möjlighet	  i	  denna	  studie	  kommer	  fram	  i	  de	  exempel	  som	  uppmärksammar	  barnens	  och	  

pedagogernas	  fantasilekar	  och	  kontrafaktiska,	  alternativa	  innehåll	  i	  bilderböckerna.	  

Leken	  i	  andra	  sammanhang	  kan	  därmed	  utvecklas	  med	  stöd	  i	  bilderboksstunderna.	  

Förutsättningarna	  för	  ett	  utvecklat	  litteraturarbete	  finns	  för	  handen,	  så	  om	  de	  

didaktiska	  potentialerna	  i	  bilderboksstunden	  kan	  komma	  i	  rörelse	  i	  förskolans	  övriga	  

arbete	  och	  i	  förening	  med	  övriga	  aktiviteter	  –	  då	  kan	  grunden	  läggas	  för	  ett	  viktigt	  

utvecklingsarbete.	  Några	  grundläggande	  delar	  i	  ett	  sådant	  arbete	  är:	  
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• Förståelse	  för	  litteraturen,	  insikter	  om	  vad	  de	  bilderböcker	  som	  används	  har	  för	  

möjliga	  innehållsmässiga,	  tematiska	  dimensioner	  eller	  betydelser	  på	  ett	  djupare	  

plan	  och	  resonerande	  runt	  vilka	  möjliga	  och	  intressanta	  frågeställningar	  som	  

skulle	  kunna	  väckas	  i	  samtalen	  är	  värt	  särskild	  uppmärksamhet	  (Chambers	  1994,	  

Nikolajeva	  2000).	  	  

• Långsiktighet	  och	  planering	  av	  ett	  litteraturarbete	  är	  ett	  annat	  område	  som	  

kräver	  eftertanke.	  Här	  har	  speciellt	  Jönsson	  (2007)	  och	  Malmgren	  och	  Nilsson	  

(1993)	  mycket	  att	  säga.	  En	  medveten	  diskussion	  om	  vilka	  frågeställningar	  i	  

litteraturen	  som	  har	  möjligheter	  att	  växa	  eller	  är	  speciellt	  viktiga	  behöver	  ha	  

kontinuitet.	  

• Den	  diskussion	  som	  förs	  om	  litteraturen	  och	  de	  frågeställningar	  som	  lyfts	  där	  

behöver	  förankras	  i	  det	  övriga	  pedagogiska	  arbetet,	  i	  arbetssätt	  och	  metoder,	  så	  

att	  inte	  den	  pedagogiska	  litteratur	  man	  arbetar	  efter	  och	  det	  sätt	  på	  vilket	  man	  

förhåller	  sig	  till	  samarbetet	  med	  barnen	  blir	  skiljt	  från	  litteraturarbetet.	  

Med	  tanke	  på	  hur	  lite	  bilderboksstunden	  och	  litteraturarbetet	  i	  stort	  på	  förskolor	  är	  

utforskat	  kan	  de	  slutsatser	  som	  dras	  utifrån	  en	  studie	  som	  denna	  framför	  allt	  vara	  något	  

som	  pekar	  framåt.	  Fortsatta	  studier	  av	  barnlitteraturens	  och	  samtalets	  roll	  i	  

bilderboksstunden	  och	  de	  potentialer	  den	  kan	  ha	  i	  det	  övriga	  arbetet	  på	  förskolor	  kan	  få	  

större	  betydelse.	  	  Vår	  syn	  på	  bilderboksstunden	  färgas	  av	  hur	  litteraturvetenskap,	  

didaktik	  och	  bilderboksstunden	  i	  praktiken	  på	  förskolorna	  kan	  influera	  och	  berika	  

varandra.	  
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Kategorier	  för	  preliminär	  översikt	  av	  bilderböcker	  

Humor	  
Svärta	  
Något	  för	  vuxna	  
Klassiker	  
Kön,	  genus	  
Klass	  
Etnicitet	  
Kropp	  
Spänning,	  skräck	  
Dubbelt	  tilltal	  
Empati	  
Omvärld	  
Förskola	  
Familj	  
Utan	  text	  
Komplex	  –	  enkel	  
Flerspråkighet	  
Småbarnsbok	  till	  stora	  barn	  
Storbarnsbok	  till	  små	  barn	  
Bilderna	  bär	  texten	  
Text	  styr	  bilderna	  
Bilderna	  styr	  
Experimentell	  till	  form	  eller	  innehåll	  
Genuin	  bilderbok	  
Ej	  för	  svår	  att	  läsa	  på	  15	  minuter	  
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Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Forskarskolan Globalisering, literacy och utforskande lärprocesser:  

förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande 

Uppsala, 15 augusti 2011 

 

Under hösten 2010 har en nationell forskarskola för förskolan startats: Globalisering, literacy 
och utforskande lärprocesser: förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande. 
Den sker inom regeringens satsning Förskolelyftet och ger tio förskollärare möjligheten att ta 
licentiatexamen. Forskarskolan samarrangeras av universiteten i Stockholm, Uppsala samt 
Umeå och bygger på samverkan med förskoleverksamheten. Syftet med satsningen är att 
utveckla förskolans kunskapsbas samt att öka antalet förskollärare på forskarnivå. 
Utbildningen leds av en styrgrupp bestående av professorerna Karin Aronsson, Gunilla 
Dahlberg, Ann-Carita Evaldsson, Caroline Liberg och Lisbeth Lundahl.  

Inom forskningen har nya sätt att förstå lärande utvecklats under de senaste åren. Tidigare har 
man främst sett lärande som något som sker språngvis och pågår mentalt inom individen. Nya 
rön visar istället på lärande som en social process som syns i gradvisa förändringar i hur man 
deltar i olika aktiviteter. I syfte att fördjupa förståelsen för hur lärande sker i samspel mellan 
barn, pedagoger och bilderböcker hoppas vi få genomföra en forskningsstudie på er förskola.  

Studien har en etnografisk inriktning, vilket innebär en strävan att beskriva den vardagliga 
verksamheten. Jag vill poängtera att syftet inte är att värdera de enskilda barnen. Som 
insamlingsmetod används främst videoinspelningar, ljudinspelningar och fältanteckningar. 
Studien kommer att pågå under hösten 2011. En slutrapport med forskningsresultaten 
beräknas vara klar i januari 2013.  

Som all forskning omfattas denna studie av de etiska regler kring forskning som publicerats 
av Vetenskapsrådet. Det innebär att alla deltagare, det vill säga pedagoger, föräldrar och barn, 
har rätt till information om projektet och materialets användning, rätt att avböja deltagande, 
samt rätt till konfidentialitet. I praktiken innebär detta bland annatbland annat att alla namn 
kommer att fingeras och att alla berörda när som helst kan avbryta deltagandet.  

 

Att studier av det här slaget kan genomföras är viktigt för samhällsutvecklingen i stort och för 
förskoleverksamheten i synnerhet. Vi hoppas att ni vill delta och att ett samarbete med er 
förskola ska komma tillstånd. 

 

   Var god vänd! 
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Mer information om forskarskolan finns också att läsa på Stockholms universitets hemsida, 
Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap: 

  

http://www.buv.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=14438.  

 

Vänlig hälsning, 

 

Pelle Norlin  

Doktorand, Uppsala universitet   

per.norlin@edu.uu.se   

018-471 2439 eller mobil: 070-0148740  
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