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Kapitel 1

Bakgrund
Pia Borrman
Det du nu håller i din hand är ett försök att belysa och problematisera
en av de äldsta verksamheterna som finns på folkbibliotek – sagostunden. Boken innehåller resultatet av flera olika studier som utifrån skilda perspektiv och med olika metoder undersöker sagostunden som
verksamhet på folkbibliotek idag.
Om vi tar det från början så startade Projekt Sagostunden egentligen med ett annat projekts konklusion: Pamela Schultz Nybackas
(2012) konstaterande att biblioteken befinner sig i den dynamiska
kontrasten mellan tradition och förnyelse1. Sagostunden kan verkligen stå för tradition inom biblioteksverksamheten, men hur ser en
sagostund ut idag? Hur resonerar biblioteken om varför sagostunden
fortfarande är en av de vanligaste verksamheterna som erbjuds? Vilka
vill biblioteket nå med verksamheten? Vilka nås idag? Var äger de
rum? Kan man tänka sig en uppsökande sagostund?
Frågorna var många och Malin Ögland och jag beslöt oss för att
ta reda på mer. I början av hösten 2013 skickade vi ut en enkät till
biblioteken i Stockholms län för att kartlägga sagostundsaktiviteter.
Vi kontaktade Åse Hedemark på institutionen för ABM vid Uppsala
universitet som följde upp enkäten med fokusgruppsintervjuer med
barnbibliotekarier och bibliotekschefer. Resultatet av enkäten och

1. Schultz Nybacka, P. (2013). Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och
förnyelse. En studie av Projekt Kompetensen inom Regionbibliotek Stockholm. Stockholm:
Regionbibliotek Stockholm.
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analysen av fokusgruppsintervjuerna utgör en förstudie som presenteras i korthet i kapitel 2 och 3, och finns att läsa i sin helhet på regionbiblioteket.se. Förstudien visade bland annat att syftet ofta är vagt
formulerat, att det inte finns någon uttalad koppling till mål i olika
styrdokument, att barns delaktighet inte har någon framträdande roll
samt att sagostunder inte erbjuds med de prioriterade grupperna för
ögonen. Regionbibliotek Stockholm ansökte om bidrag hos Statens
kulturråd för att göra en observationsstudie av sagostundsaktiviteter i
länet, samt uppdrog åt Åse Hedemark att göra studien. Rapport från
observationsstudien finns att läsa i kapitel 4.
Inom ramen för Regionbibliotekets partnerskap med Kungliga biblioteket (KB) kring bland annat metodutveckling och kvalitet, gavs
uppdraget att testa den modell för bibliotekens tjänstekvalitet som
Elisabet Ahlqvist på KB tagit fram. Vi valde att testa den på sagostunden, och det handlar om huruvida vi utför sagostunden på ett bra sätt,
om vi har kvalitet i tjänsten. I kapitel 5 beskrivs det arbetet.
Resultat av de studier vi har gjort och som presenteras i denna bok,
har bland annat det gemensamt att de landar i vikten av att veta syftet
med de verksamheter som biblioteket erbjuder. För att veta om det vi
gör har någon effekt måste vi först formulera syftet. Det spelar roll för
hur vi sedan utformar verksamheten.
Vi vill betona att det här varken är en uttömmande rapport eller
en handledning om hur sagostundsverksamhet bör eller kan bedrivas.
Syftet med Projekt Sagostunden är istället att öka medvetenheten om
varför sagostund erbjuds på biblioteken, vilken betydelse sagostunden
kan ha och hur den kan utvecklas. Vår förhoppning är att projektet
bidrar till att väcka en del frågor för fortsatt reflektion på varje bibliotek, och att det på så sätt bli ett verktyg för verksamhetsutveckling.
Vi vill också understryka att vår avsikt inte är att ifrågasätta vare
sig sagostunder i sig eller de sätt varpå de utförs. Det vi sett i både observationer och samtal med sagoläsarna i projektet är stor yrkesskicklighet och ett enormt engagemang. Avsikten med studierna är dock
att problematisera och granska sagostundsverksamheten för att därigenom skapa ett underlag för samtal. Vi önskar alla veta om vi gör
rätt saker, eller hur?
8

Avslutningsvis vill vi också tacka de sagoläsare och barn som bidragit till projektets genomförande. Utan er hade det inte varit möjligt!
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Kapitel 2

Förstudien: analys av enkät
Pia Borrman
För att kartlägga erbjudandet av sagostunder i Stockholms län skickade vi ut en enkät till alla biblioteken sommaren 2013. Resultatet i
sammanfattning:
• Nästan alla kommuner i Stockholms län erbjuder sagostund.
• I stort sett alla sagostunder äger rum på bibliotek, lika fördelat
mellan huvudbibliotek och filialer. Två kommuner uppger att
de har sagostund på Öppna förskolan som komplement till sagostunder på biblioteket och ett bibliotek har sagostund på en
förskola.
• Vanligast är att sagostunden äger rum en gång per vecka, därefter
en gång per månad. Det är också vanligt att erbjuda sagostund
enstaka gånger per år, till exempel i samband med familjelördag
eller andra aktiviteter.
• Klart vanligast är att en ordinarie anställd bibliotekarie håller i
sagostunden, därefter ordinarie anställd biblioteksassistent. Även
sagostunden på Öppna förskolan och förskolan utförs av ordinarie bibliotekspersonal.
• De flesta bibliotek riktar sig inte helt oväntat till flera kategorier,
både vårdnadshavare, dagbarnvårdare och förskolepersonal med
barn. Men nästan lika vanligt är att man enbart riktar sig till
vårdnadshavare med barn.
• De flesta bibliotek riktar sig till de lite äldre förskolebarnen, även
om några få bibliotek även bjuder in de mindre barnen. Här kan
man tänka sig att många bibliotek skulle kalla verksamheten för
10
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barn under ett år för något annat än sagostund, till exempel babybokprat eller sång- och ramsstund, men det visar också på bredden av det som kallas sagostund.
• Sagostunden kan se lite olika ut, det vanligaste är att kombinera
läsande ur bok med berättande och sång. En mindre andel läser
enbart ur böcker.
• En överväldigande majoritet av sagostunderna äger rum på svenska. Även de enda uppsökande sagostunderna sker på svenska. Nio
kommuner erbjuder sagostund på andra språk än svenska.
• Med få undantag erbjuds sagostund på andra språk ganska sällan.
Vi frågade också efter syftet med sagostunden. Efter att ha klustrat
svaren utkristalliserade sig två syften som de vanligast förekommande: sagostunden som språkutvecklande och som en inkörsport till
biblioteket. Andra svar handlade om att erbjuda en mysig stund, att
stimulera fantasin, att den är ett stöd för barn med annat modersmål,
att barnen inte får detta hemma samt att det är efterfrågat.
Diskussion
Väldigt lite syns av uppsökande sagostund i enkätsvaren. De enda
sagostundsaktiviteterna som äger rum utanför biblioteken enligt enkätsvaren är de som erbjuds på Öppna förskolan samt på förskolan,
och de är på svenska. Några kommuner uppger att de tidigare haft
sagostund på flera språk men att det var så få som deltog att biblioteken slutade erbjuda detta. Samtidigt är barn med annat modersmål
än svenska en tydligt prioriterad grupp i Bibliotekslagen och forskning visar att barns allmänna språkutveckling gynnas av att modersmålet stimuleras. Vi vet förstås inte på vilka sätt man marknadsfört
sagostunderna på olika språk eller hur man resonerat på just dessa bibliotek. Men det väcker en del frågor: Hur ska biblioteken nå ut med
sina erbjudanden till dem man allra helst vill nå? Hur vet vi att biblioteket upplevs som ett ställe dit just jag är välkommen? Kanske behöver vi se över våra sätt att nå ut med information? Måste sagostunden
äga rum på biblioteket? Hur skulle en uppsökande sagostund kunna
se ut? Är bibliotekets tröskel högre än vi tror?
12

Enkätresultatet svarar inte på huruvida sagostunderna äger rum på
de bibliotek som är belägna i områden med flest flerspråkiga barn,
eller om det finns annan grund för var sagostunden äger rum i en
kommun. Att sagostund inte erbjuds på andra språk än svenska
behöver inte betyda att man inte medvetet prioriterar barn med andra
modersmål än svenska. Det skulle kunna vara så att sagostunder medvetet erbjuds på svenska för de barn som lever i en miljö där de oftast
möter sitt eget modersmål. Några enstaka svar i enkäten tyder på att
det finns ett sådant syfte.
Det finns ett resonemang om att se barn antingen som ”human
beings”, kompetenta subjekt med önskningar och tankar; eller som
”human becomings”, ännu inte färdiga människor, blivande vuxna
som behöver fostras och formas, som kan användas för att diskutera
barnsyn.
Få svar i enkäten hade barnen som ”beings” i fokus: att erbjuda en
mysig stund här och nu. De flesta svar speglar ett ”becomings”- och
nyttoperspektiv även om man givetvis vill erbjuda denna nytta på ett
lustfyllt sätt. Man får det ena med det andra som medel. Skulle vi
fråga om just detta kanske vi skulle få svar som mer handlar om att
barnen har rätt till en (kultur)upplevelse oavsett om det ska gynna
deras utveckling. Perspektiven kan finnas sida vid sida.
Exempel på svar som ändå visar på ”beings”-perspektivet:
”För att tillsammans med barnen uppleva en slags berättelsernas
magi, för sin egen skull …”
”… ha en givande stund tillsammans”
”… ge barn o föräldrar ett mysigt och stämningsfullt biblioteksbesök.”
”… lust och glädje …”
Det finns också en del svar i enkäten som snuddar vid frågan om
styrdokument och prioriterade grupper, till exempel:
”Vi riktar oss särskilt till förskolorna för att nå även de barn som
inte kommer till biblioteket med hemmet och håller sagostunderna på biblioteket för att skapa en positiv upplevelse av biblioteket som plats.”
13

”… viktiga för alla barn, inte minst för alla tvåspråkiga barn som
vi har många av i kommunen. ”
”Det finns många arabisktalande barn i [vår kommun] och därför vill vi stärka deras hemspråk.”
”För att lässtimulera barn på deras modersmål samt på
svenska …”
”Vidare tycker vi att sagostund stärker barnets hemspråk.”
”… ett roligt och bra sätt att arbeta språkstödjande i ett område
där många barn har svenska som andra och tredje språk.”
Cecilia Ranemo från Kungliga biblioteket har i sin rapport Barnen i
planerna kritiserat att biblioteken inte beskriver barnverksamhetens
alla delar i biblioteksplanerna och att de därmed är svåra att följa upp
och utvärdera. Mot detta kan invändas att biblioteksplanen inte är
det enda styrdokument för biblioteksverksamheten. Sannolikt beskriver man till exempel sagostunden i verksamhetsplanen eller liknande
dokument. Men enkätsvaren talar ändå sitt tydliga språk, att dokumentationen främst verkar vara en slags beskrivning av den verksamhet man haft. En kvantitativ beskrivning i form av statistik, inte av
resultat eller effekter. Några nämner att de skriver ner barnens kommentarer eller om en viss saga tagits emot på ett visst sätt. Däremot
framgår det ingenstans att man frågat barn eller medföljande vuxna
om vad de tycker om sagostunden.
Det är ett ord som ständigt återkommer i alla delar av Projekt Sagostunden: syfte. Vi konstaterar att syftet är vagt formulerat på biblioteken generellt, det finns helt enkelt alltför många syften. Det är
av betydelse hur syftet formuleras när man sedan utformar verksamheten, och inte minst när man beslutar om sagostund ska erbjudas
över huvudtaget.

14
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Kapitel 3

Förstudien:
analys av fokusgrupper
Åse Hedemark

Inledning
Utifrån resultatet av enkäten och projektets mål att ta reda på mer om
sagostunder har vi genomfört tre fokusgruppsintervjuer, två genomfördes med bibliotekarier (genomförda 130930) och en fokusgrupp
bestod av bibliotekschefer (genomförd 131001). I min analys har inte
huvudintresset legat på att tolka utsagorna med avsikt att förstå enskilda individers uppfattningar. Analysen sker istället på en mer diskursiv nivå där det centrala är att studera vad informanterna säger och
hur de ser på sagostunder. Mitt syfte är inte heller att få fram en entydig eller samstämmig bild av hur bibliotekarier och bibliotekschefer
ser på sagostunder, tvärtom är det särskilt intressant att analysera de
skilda och ibland motsägelsefulla synsätten på sagostunder som framkommer i samtalen vilka överlag präglas av en hel del diskussion och
dialog deltagarna emellan. Fokus i analysen ligger således på vad som
sägs och på innebörden i det som sägs. I analysen diskuterar jag också
resultatet i relation till tidigare forskning om barn och folkbibliotek
och i synnerhet forskning om sagostunder.

16
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Barnbibliotekariernas syn på sagostunder
Vad är en sagostund?
Det märktes inledningsvis i fokusgruppssamtalen att det inte finns
någon entydig bild av hur en sagostund kan och bör definieras. Det
finns också skilda uppfattningar om vilka slags aktiviteter som kan
ingå i en sagostundsverksamhet. Det framkommer i samtalet att aktiviteter såsom läsning och berättande (där bilder från böcker ofta visas)
är vanliga inslag under en sagostund, även rim, ramsor och sånger
förekommer ofta. I utsagorna kommer framförallt två förhållningssätt till innehållet till uttryck, i det ena framstår berättande som den
centrala aktiviteten och i det andra förhållningssättet märks att boken
står i fokus för det som händer under sagostunden. I det förstnämnda
synsättet framgår att rekvisita såsom exempelvis handdockor är viktiga redskap för berättandet. I det sistnämnda synsättet är det boken
som fysiskt objekt som styr utformandet av sagostunden, vilket innebär att aktiviteten i stort kommer att handla om högläsning, ibland
kompletterat med att man visar bilder ur böckerna. En bibliotekarie
uttryckte detta så här: ”Vi har ju mig, och jag är inte en berättare,
utan jag är en läsfrämjare. Jag vill ju ge boken till barnen. Jag är inte
en sagotant.”
Rydsjö & Elf beskriver i sin bok Studier av barn och ungdomsbibliotek (2007) att barnbibliotekarier traditionellt och historiskt
sett haft relativt låg status inom den egna verksamheten och att sagostundsverksamheten mycket fortgår tack vare personligt engagerade eldsjälar. Jag uppfattar att synen på hur sagostunder bör utformas
hör ihop med synen på den professionella kompetensen och detta
kommer också till uttryck i utsagan ovan och på flera ställen under
samtalet där man exempelvis lyfter fram att kollegor har uttryckt
rädsla inför att leda sagostunder därför att de har en föreställning om
att det därmed förväntas av dem att de i första hand ska vara berättare. I en masteruppsats av Svensson (2005) där barnbibliotekariers syn
på sagostunder undersöktes kunde konstateras att barnbibliotekarier
förknippar berättande med högre professionell status. Barnbiblioteka18

rierna i den studien förklarade med att de trodde att berättande har
ett större värde för barnen, än vad högläsning ur en bok har. Detta eftersom barnbibliotekarierna ansåg att det blev mer dialog med
barnen om bibliotekarien berättade. Sagostunders utformning och
barnbibliotekariers arbete i stort är förstås också påverkade av de sammanhang där de befinner sig. I fokusgruppssamtalen framgår att det
fokus på berättande i sagostunder som flera bibliotekarier ger uttryck
för också kan kopplas till vilket närområde biblioteket är situerat i
och vilka barn som deltar i sagostunderna. När bibliotekarierna ska
beskriva sagostunder lyfter flera av dem fram att dessa kräver mycket
förberedelse av den enskilda bibliotekarien. Uttalandena om att det är
viktigt med förberedelser kan ses som sätt att formulera sin profession
och den verksamhet man bedriver. Detta intryck förstärks av en av
informanterna som under senare delen av intervjun säger:
”Jag känner plötsligt att jag får ta tillbaks allting jag sade där
i början: att vi ska liksom avdramatisera sagostunder och bara
liksom göra det helt spontant. Vi ska höja till skyarna och skriva
rapporter och så här, ge den all den status som det kräver: prata
konstigt och fikonspråk och så!”
Jennys utsaga kan uppfattas som en vilja att definiera sin profession och att uttalandet om ”prata konstigt och fikonspråk” syftar på
att hon vill utveckla ett mer akademiskt språkbruk kopplat till sagostundsverksamheten. Andersson & Ekberg pekar i en studie (2007)
av barnbibliotekariers yrkesidentitet på, att ett viktigt led i en professionsutveckling är att utveckla officiella och teoretiska begrepp för att
uttrycka sin verksamhet på. Begrepp som bokprat eller sagostunder
syftar många gånger till att knyta an till barns språkvärld för att välkomna så många som möjligt, men nackdelen kan vara att verksamheterna får en ”oprofessionell” klang. Det är således viktigt, påtalar
Andersson & Ekberg, att professionsaktörerna, i detta fall barnbibliotekarier, själva beskriver sin profession, vilket ligger i linje med det
som informanten uttrycker i citatet ovan.
De olika sätten att definiera och beskriva sagostunder kan sättas
i samband med vilket syfte som bibliotekarierna ser med verksam19

heten. Flera påtalar att man önskar skapa ”berättarmagi”, att gruppen
tillsammans ”ger en slags särskild magi” och att ambitionen är att
”öppna upp för berättelser och berättelsers magi”. Det framkommer
också att flera av fokusgruppsdeltagarna anser att motivationen till
varför man bedriver sagostunder är att visa upp biblioteket och att
man genom att locka barn till sagostunder hoppas på att barnen ska
upptäcka andra delar av verksamheten. Kajsa beskriver syftet så här:
”Det är väl att pimpa biblioteket så klart, att visa att det är jättejättemysigt och roligt på biblioteket, där händer det en massa
fantastiska saker som inte händer någon annanstans. Apropå att
man kan få berätta med en bok, så tycker jag ibland att syftet
kan vara just att berätta med en bok”.
I flera av utsagorna är det tydligt att ett syfte med sagostunderna är att
få barnen att intressera sig för böcker, att läsa dem och låna hem dem,
vilket vi ser avspeglat i ovanstående citat. Eftersom ett annat viktigt
syfte med sagostunderna är att barnen ska upptäcka biblioteket förefaller det centralt för bibliotekarierna att sagostunderna faktiskt äger
rum på biblioteket. Förutom en bibliotekarie som har sagostunder
på bokbussen är det ingen som säger sig ha uppsökande sagostunder,
istället lyfter de fram att de vill att barnen ska komma till biblioteket.
Andra syften med sagostunderna som lyfts fram är att man vill ge
läsupplevelser och verka språkutvecklande, bland annat genom att stimulera barnen att berätta själva. Beroende på gruppstorlek säger flera
bibliotekarier att de är öppna för att låta barnen tala och interagera
med varandra och med den som leder sagostunden. Om gruppen är
för stor blir sagostunden mer som en ”föreställning” som hålls av bibliotekarien, dvs. då blir det svårt att låta barnen komma till tals, men
om gruppen är mindre finns större möjligheter att barnen blir mer
delaktiga i berättandet. Andra aspekter förutom gruppstorlek som påverkar sagostunderna är barnens ålder, samspelet i gruppen, miljön
som sagostunden hålls i samt även huruvida barnen har svenska som
modersmål. Ytterligare en faktor som har betydelse för sagostunden,
som mer indirekt kommer fram i fokusgruppssamtalet, är andra vuxnas (föräldrar, dagbarnvårdare eller pedagoger) närvaro. I nästa av20

snitt kommer jag diskutera vidare kring vilka grupper sagostunderna
riktar sig till och det samarbete med förskolor och skolor som alla
bibliotekarier som deltog i samtalet har.
Vilka riktar sig sagostunder till?
Det är intressant att konstatera att trots att enkäten visar att det är
betydligt vanligare att sagostunder riktar sig till vårdnadshavare med
barn än enbart till förskolan, talar man i fokusgruppen nära nog uteslutande om de sagostunder som sker i samarbete med förskola. På
frågan om de upplever samarbetet med olika pedagogiska verksamheter som positivt svarar de flesta jakande, men i diskussionen kring
samarbetet framkommer det flera problematiska aspekter, vilket jag
ska återkomma till. En stor fördel som bibliotekarierna framhåller vad
gäller samarbetet med förskola är att man når ”alla” barn och det motiverar varför man egentligen borde satsa mest på dessa sagostunder.
Uppsökande sagostunder är inte aktuella, menar flera bibliotekarier,
då syftet med sagostunder är att barnen ska upptäcka biblioteket som
fysisk plats. Det är intressant att bibliotekarierna ser en så stark koppling mellan sagostunder och biblioteksrummet – inte ens på en direkt
fråga om hur uppsökande sagostunder skulle kunna se ut var det någon som kunde föreställa sig detta. Syftet med sagostunder kan i detta
sammanhang uppfattas som instrumentellt, dvs. det är ett medel för
att locka fler besökare till biblioteket. I den fortsatta diskussionen om
samarbetet med förskolan framkommer flera problematiska aspekter, som exempelvis att det är svårt att komma överens om tider som
passar både bibliotek och förskola eller skola. En frustration över att
inte nå fram till vissa förskolor och skolor märks i diskussionen kring
samarbetet. I vissa utsagor kommer en viss besvikelse fram över att
inte alla ser och förmår uppskatta den verksamhet som biblioteket
erbjuder. Exempelvis sägs att: ”Vi vänder oss både till förskolan och
hemmavarande barn och försöker nå ut till föräldrar, men dom kommer ju inte (…)” och ”jag tycker ju att vi erbjuder fantastisk service,
och så märker man att dom här pedagogerna har inte tid eller ork att
överhuvudtaget ta sig an den servicen. Det känns ju tråkigt, när det
liksom är...”. Intressant och kanske också en aning motsägelsefullt i
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detta resonemang om bristen på samarbete är att det inte framkommer någon självkritik, utan överlag märks en avsaknad av ifrågasättande över det egna sättet att jobba.
Såväl Rydsjö, Hultgren & Limberg (2010) som Sandin (2011)
framhåller att barnbibliotekariens identitet och kompetens framstår
som otydlig. Kanske kan en osäkerhet vad gäller den egna professionen och också den brist på professionsteoretiska begrepp för att
beskriva verksamheten som tidigare diskuterats, göra det svårt att
motivera sagostundens betydelse inför andra verksamheter. Som Andersson & Ekberg (2007) skriver lutar sig andra delar av biblioteksverksamheten på begrepp som informationsförmedling och informationskompetens. Det är teoretiska begrepp som har bidragit till att
beforska biblioteksverksamheten och också höjt statusen på delar av
biblioteksprofessionen. Sagostunder – både dess syfte och innehåll beskrivs på mångskiftande sätt, dels med begrepp som språkutveckling och lässtimulans vilka har positiva konnotationer i dagens samhälle, men dels också med mer otydliga och mångtydiga ord såsom
lek, magi, föreställning och humor. De sistnämnda har inte samma
”tyngd” och status i den offentliga debatten, vilket kan bidra till att
verksamheten uppfattas som oklar och vag för externa samarbetsaktörer och för det omgivande samhället. En tydligare formulering av den
egna yrkesidentiteten och syftet med sagostundsverksamheten skulle
sannolikt underlätta samarbetet med andra aktörer då det skulle tydliggöra skillnader mellan uppdrag och roller som olika institutioner
har (jmf Sandin 2011). Troligen skulle det också bli lättare att motivera betydelsen av sagostunder inför förskolan, men kanske även inför
vårdnadshavare.
Det märks i intervjun att flera av bibliotekarierna har funderat över
vad egentligen det är som sagostunder ger barn, som de inte lika gärna
kan få hemma eller genom att delta i andra pedagogiska verksamheter. Det framkommer att det muntliga berättandet och samspelet i
grupp uppfattas som unikt för sagostunder. I ett annat uttalande sägs
att inte alla förskolor har tid att låta barnen välja en bok och läsa för
dem vilket motiverar värdet av att sagostundstillfällena kan bestå av
enbart högläsning. En bibliotekarie menar att förskolepedagoger ofta
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är bra på att läsa sagor och att det mervärde som sagostunden och
biblioteket kan ge barnen är ett mer initierat litteratururval. Dessa
utsagor uppfattar jag som en början på att ringa in och definiera den
egna yrkeskompetensen vilket sker i relation till framförallt förskolans
verksamhet. I flera utsagor uttrycks en förhoppning om att den senaste tidens massmediala uppmärksamhet och krisrapporter om barns
läsning ska få till följd att föräldrar och pedagoger får upp ögonen för
läsningens betydelse. Underförstått i dessa utsagor ligger en förväntan
om att andra därmed ska förstå värdet av sagostunder och bibliotek.
I fokusgruppsintervjun framkom exempel på konflikter som kunde
uppstå i samarbetet med förskola och skola. Det framkommer att pedagoger fostrar och ”hyschar” barnen under bokprat men även under
sagostunden på ett sätt som inte bibliotekarien tycker är motiverat.
Andra utsagor vittnar om respektlösa pedagoger som sitter och pratar
med varandra under sagostunden, att det känns som att ”fröken ska
bedöma en” och att lojaliteten blir dubbel när pedagoger närvarar
vilket kan yttra sig ”som lite blinkningar mellan de vuxna” som går
över huvudet på barnen. Pernilla säger: ”Det ska vara ett möte mellan
en själv och barnen. Det ska vara vi mot dom där vuxna lärarna på
något sätt.” Detta påminner om de resultat som framkom i rapporten
från projektet MVG – Driftiga bibliotekarier och läsglada barn – där
Johansson bland annat beskriver hur bibliotekarier kunde känna sig
styrda av skolans prioriteringar och att deras ambitioner att stå på barnens sida gjorde att de kom i konflikt med lärarna (Johansson 2009).
Dessa beskrivna konflikter vittnar om behovet av att tydliggöra barnbibliotekariens identitet och roll gentemot förskolan och skolan, inte
minst i samband med sagostunder men även kopplat till annan barnverksamhet på biblioteket.
Vad påverkar sagostunder?
En faktor som påverkar hur barnen är på sagostunden är andra vuxnas närvaro. Det kan handla om pedagoger, men även vårdnadshavare menar flera bibliotekarier. Andra aspekter som spelar roll för samspelet under sagostundstillfället är hierarkin inom barngruppen samt
miljön. I de ”öppna” sagostunderna utgörs barnen oftast av etniska
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svenskar och en något högre andel flickor, menar en bibliotekarie. En
annan säger att: ”Ju äldre barnen är desto fler flickor. Ju yngre barn det
är så är det mer blandat. Och vår etnicitet är väldigt, väldigt blandad.
Också väldigt få etnisk svenska.” Sammanfattningsvis förefaller det
se väldigt olika ut, förmodligen beroende på var biblioteket är situerat
och hur demografin i kommunen ser ut. Det framgår av samtalet att
bibliotekarierna har ett genusperspektiv när de väljer berättelser till
sagostunderna. Pernilla konstaterar att ”[jag] försöker vara rätt mån
om att välja sagor där både pojkar och flickor har huvudrollen. Alltså,
det känns ju väldigt viktigt, så att man inte hamnar i någon sorts bara
pojkar som gör saker.” En annan bibliotekarie hävdar att hon i första
hand försöker tänka på pojkarna utifrån motiveringen;
”Och så tänker man väl någonstans i bakhuvudet att pojkar brukar vara lite svårare, så då väljer man en bok som man tänker att
pojken gillar också. Så tänker jag ofta så, att flörta med pojkarna
i första hand eftersom flickorna brukar vara enklare. Vad jag
låter fördomsfull.”
Andra aspekter som påverkar vilka berättelser man förmedlar på sagostunderna är att det måste vara sådana som passar för åldern och för
högläsning, gärna med mycket dialoger och med fina och stora bilder.
Rent litterära aspekter uppges också vara en faktor som påverkar vid
urvalet. Flera bibliotekarier uppger också att de berättelser man förmedlar måste vara sådana man själv tycker mycket om. Kajsa säger:
” Det ska vara en bok som jag älskar, annars kan inte jag berätta den
eller läsa den.” och Nanna menar att: ”Man måste älska det... Att det
är så viktigt också att det material man har är någonting man verkligen vill berätta”. En viktig aspekt är således att bibliotekarien själv
uppskattar de berättelser man förmedlar under sagostunden. Det är
en aning förvånande att vad eventuellt barnen efterfrågar för berättelser inte framkommer som en viktig faktor i arbetet med sagostunder
och i valet av berättelser. Kanske är förklaringen att det inte finns
utrymme och tid för barnen att uttrycka önskningar? Överlag uppfattar jag att utsagorna, med några få undantag, och fokusgruppsintervjun i stort speglar ett barnperspektiv där det i första hand är vad
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vuxna (som bibliotekarier, vårdnadshavare och pedagoger) menar är
viktigt och bra för barnen som påverkar syftet med och innehållet i
sagostunder. Ett överraskande stort inflytande visar sig förskolorna ha
på sagostundsverksamheten.

Bibliotekschefers syn på sagostunder
I likhet med fokusgruppssamtalet med bibliotekarierna menar även
bibliotekscheferna att det inte finns någon entydig definition av vad
en sagostund är. ”En sagostund kan ha tusen former”, som en bibliotekschef uttrycker sig. Verksamheten förknippas dock med tradition
menar flera bibliotekschefer och detta är något som återkommer under samtalets gång. Sagostunder är en aktivitet med lång historia och
något som av tradition förekommer på i princip alla bibliotek. Rydsjö
& Elf (2007) skriver att sagostunder hör till de allra äldsta verksamheterna på barnavdelningen och att den kan härledas tillbaka till det
av Valfrid Palmgren startade barnbiblioteket i början på 1900-talet,
så det är förvisso en traditionell verksamhet som drivits av barnbibliotekarier i över hundra år. Det framkommer i samtalet att flera av
cheferna menar att sagostundens långa tradition har viss betydelse för
att den finns och också för vilken utformning den får. Några menar
att det skett en utveckling också av form och innehåll vad gäller sagostunderna. Detta kan bero på, menar flera av bibliotekscheferna,
att samhället och i och med det också föräldrar och förskolan fått upp
ögonen för läsningens betydelse för barn, vilket i sin tur har resulterat
i en ökad efterfrågan på sagostunder. De flesta i fokusgruppsamtalet
är ense om att sagostunders utformning och innehåll mycket beror på
enskilda medarbetare och vad de har för idéer och kompetens. Detta
förstärker intrycket av att det personliga engagemanget är helt centralt för sagostundsverksamheten, vilket också är något som påtalas
av Rydsjö & Elf (2007).
I fokusgruppsintervjun med bibliotekschefer märks inte de olika
förhållningssätten mellan berättande och högläsning som var påtaglig
under intervjun med barnbibliotekarier. Däremot kommer det fram
att de har förstått att det finns olika uppfattningar kring detta bland
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barnbibliotekarier. De menar också att det bland yngre och/eller nyanställda bibliotekarier förefaller finnas en rädsla för att hålla i sagostunder. Flera av bibliotekscheferna uppfattar att denna beror på att
det kan finnas en föreställning om att sagostunder innebär att man
som bibliotekarie ska vara en berättare.
Ingen av bibliotekscheferna säger sig ha synpunkter på det konkreta utförandet av sagostunder, utan lämnar det arbetet åt den enskilda
barnbibliotekarien. Även om bibliotekschefer inte lägger sig i det konkreta utförandet har de dock visioner och tankar om syftet med sagostunden. I fokusgruppssamtalet med cheferna framkommer att det
visserligen är viktigt att ge tid till barnbibliotekarier för förberedelser
inför sagostunderna men att en fara med detta är att bibliotekarierna
lägger för mycket fokus på berättelserna och glömmer bort både syftet
med sagostunden och också de som är föremål för sagostunden, dvs.
barnen. Detta kommer till uttryck i följande utsaga:
”Men annars så tänker jag... jag går inte in och säger vad dom
ska göra på sagostunden, men det jag tänker är jätteviktigt det är
ju att dom här barnen som kommer är viktigare än berättelsen.
Alltså, det är verkligen så, därför att jag tror att... ja igen då. Jag
tror inte att alla barn tycker att det är roligt att gå på sagostund
och jag tror att det liksom... ja... Jag tror att man kan lägga
väldigt mycket energi på förberedelser. Alltså, att bibliotekarie
kan göra det påstår jag, att liksom bli duktiga, men att man kan
glömma bort målgruppen. Det tror jag är en risk i sagostunder
eller vad som helst”.
En bibliotekschef menar att sagostunder formas av de normer vi vuxna har kring läsning och berättande, dvs. att verksamheten speglar i
grund och botten det vi vuxna menar är viktigt att ge barn en viss
form av läsning och berättande. Markus säger; ” det svarar mot ett
önskemål hos barnens vuxna så att säga: ’Nu ska vi gå på sagostund’,
det är inte dom små ’Nu vill jag gå på sagostund’. Jag tänker mig att
det är så i alla fall”. I båda dessa utsagor påtalas vikten av ett användarperspektiv i sagostunder samtidigt som man lite motsägelsefullt
konstaterar att verksamheten i praktiken nog inte är genomsyrad av
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barns perspektiv. Varken syftet med sagostunder, som man uppfattar
främst svarar mot ett behov och en efterfrågan av vuxna eller den
konkreta verksamheten som genomförs av barnbibliotekarier har i första hand fokus på barnen och deras behov, menar bibliotekscheferna.
Detta uppvisar likheter med resultatet av intervjun med bibliotekarier
(se tidigare kapitel), som bland annat visar att barns perspektiv inte
är påfallande – skillnaden här är dock att det bland bibliotekschefer
förefaller finnas en medvetenhet om att det förhåller sig så.
I bibliotekschefernas resonemang om sagostunder framträder
framförallt skilda synsätt på syftet med läsning och berättande. Jag
uppfattar att dessa skildrar två olika förhållningssätt till läsning. Det
framkommer dels ett förhållningssätt som rymmer en syn på att det
är och ska vara roligt och lustfyllt att läsa, åtminstone ska biblioteket
förmedla en sådan bild av läsning. Dels framkommer ett förhållningssätt där man lyfter fram nyttan med att läsa och att biblioteken har ett
uppdrag främst kopplat till språkutveckling. Visserligen menar flera
bibliotekschefer att lust inte utesluter nytta men det är tydligt att det
finns olika föreställningar om syftet med sagostunder, synen på läsning och bibliotekets uppdrag.
Ett sätt att bättre tillgodose och utgå från barns behov är att utvärdera sagostundsverksamheten. I fokusgruppsintervjun har också
diskuterats hur sagostunder kan utvärderas och dokumenteras. Förslag på sätt att göra detta på är att genomföra fokusgruppsintervjuer
med barn eller att man på något sätt försöker komma åt hur barnen
uppfattar verksamheten. Ett problem med det är dock att barn ”svarar
ju verkligen inom ramarna vad dom vet att vuxna förväntar sig på
något sätt”, menar en bibliotekschef. Ett dilemma kopplat till utvärdering, vilket också flera av utsagorna knyter an till, är att det inte
riktigt är klart vad biblioteken vill uppnå med sagostunderna. Att
det finns så skilda uppfattningar om syfte och innehåll samt sätt att
utföra sagostundsverksamheten på, medför samtidigt att det kan bli
problematiskt att utvärdera den. Exempelvis om chefer och barnbibliotekarier inom den egna verksamheten har olika uppfattningar om
syfte och genomförande. Kopplat till denna diskussion är också huruvida bibliotekens sagostunder verkligen når de barn biblioteket vill nå
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eller om sagostunderna borde äga rum på andra ställen än vad de gör
idag. Flera bibliotekschefer öppnar för möjligheten att ha uppsökande
sagostunder men menar att detta är en resursfråga. De flesta är dock
ense om att de barn som deltar på sagostunderna inte alltid är de barn
som kanske skulle behöva det mest.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar båda fokusgruppsintervjuerna på intressanta resultat kopplade till sagostunder. I bibliotekariernas samtal var de
olika förhållningssätten till utförandet – högläsning och berättande –
mest framträdande, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att
det är bibliotekarier som är ansvariga för innehållet och som också har
mest kunskaper om det praktiska utförandet. I det andra fokusgruppssamtalet med bibliotekschefer var det olika förhållningssätt till läsning som stod i förgrunden under samtalet. Här fanns dels en syn på
läsning som något i första hand underhållande, lustfyllt och roligt och
dels ett synsätt som betonade bibliotekens pedagogiska ansvar och läsningens betydelse som språkutvecklande redskap. Förhållningssätt är
intressanta då de också påverkar handlingar i praktiken. De är så att
säga inte enbart abstrakta konstruktioner utan har betydelse för hur vi
agerar och de ligger också till grund för den praktiska verksamheten.
I analysen av fokusgruppssamtalen är ett bestående intryck att det
finns ett starkt engagemang för barn på biblioteket, både bland bibliotekarier och bland bibliotekschefer. I intervjuerna är det tydligt att
det läggs ner både kraft och energi på att göra det man tror är bäst
för barnen. Även om det sistnämnda har ett gott syfte handlar det
om att göra det vi vuxna menar är det bästa för barnen, dvs. det är
vuxnas normer och värderingar kring litteratur och böcker som i stort
präglar sagostunderna, inte barnens. Dessutom visar intervjun med
bibliotekarier att pedagoger har ett inte oansenligt inflytande på sagostundsverksamheten.
I forskning och praktik brukar man skilja på barnperspektiv respektive barns perspektiv där det förstnämnda innebär vuxnas uppfattning om vad som är barnets bästa och det sistnämnda syftar på att
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barn får möjlighet att själva ge uttryck för sina tankar, erfarenheter och
känslor. Att barn kort sagt får delta i och påverka sammanhang där
de ingår och att deras uttryckta behov blir styrande för verksamheten.
Förutsättningen för att barns perspektiv får komma till uttryck är att
vuxna ser barn som kompetenta och kulturskapande, i kraft av att
själva kunna ta ansvar över sitt liv. Johansson beskriver att det är lätt
att som vuxen börja fostra och undervisa barn och att det finns en dominerande tradition och föreställning i många miljöer för barn (inte
minst pedagogiska) att det också borde förhålla sig så (2010). I relation
till sagostunder uppfattar jag att denna studies resultat sammantaget
visar mer på ett barnperspektiv än att barns perspektiv kommer till
uttryck i planeringen och utförandet av verksamheten. Som tidigare
nämnts, märks i fokusgruppsintervjuerna en vilja att försöka sätta sig
in i och förstå barn samt tillvarata deras intresse. Det framkommer
också att man gör en hel del anpassningar för barnens skull, exempelvis har barnens ålder betydelse för innehåll och utförande och det
finns en ambition att stå på barnens sida, vilket kommer till uttryck
under intervjun med bibliotekarierna. Jag kan dock inte se att barns
perspektiv tillvaratas i någon högre utsträckning när man talar som
syftet, innehållet och planeringen av sagostundsverksamheten.
Malin Ögland för i boken Från medieplanering till verksamhetsutveckling (2009) ett resonemang om biblioteksverksamhet där hon
menar att det finns ett instrumentellt och ett icke-instrumentellt synsätt på olika verksamheter och att det också påverkar den faktiska
verksamheten. Det finns paralleller mellan Öglands diskussion om
olika synsätt och de olika föreställningar till läsning som framträdde i
fokusgruppsintervjuerna. Ett instrumentellt synsätt kan vi se avspeglas i det nyttobetonade och pedagogiska förhållningssättet till läsning.
Möjligen kan ett något mer icke-instrumentellt synsätt sättas i samband med den mer lustfyllda och upplevelseorienterade betoningen
av läsning, även om det inom detta förhållningssätt också lyftes fram
att det primära syftet med sagostunder var att etablera en god relation
mellan barn och bibliotek. De olika perspektiven för dock med sig lite
olika synsätt på barn. Barnrollen inom det instrumentella och pedagogiska förhållningssättet innebär i allt väsentligt att vara en växande
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och lärande individ, dvs. det som inom forskningen brukar omtalas
som barn som ”becomings” (se Johansson 2010). Utifrån såväl enkäten
som fokusgruppsintervjuerna kan konstateras att sagostundsverksamheten framförallt anses syfta till att stimulera barns språkutveckling
och till att locka dem till biblioteket för att de i sin tur ska växa upp
till att bli goda läsare och biblioteksbesökare, vilket kan kopplas till
en syn på barn som ”becomings”. I biblioteksplaner är detta synsätt
på barn dominerande (se Hedemark 2013). I det förhållningssätt där
den mer lustfyllda och underhållande aspekten av läsning framhålls,
framträder barnet som ”being” i något högre utsträckning. Här tycker
jag mig se åtminstone en ambition att tillvarata barns perspektiv där
verksamheten mer anpassas efter de behov som barnen ger uttryck för.
Oavsett vilket perspektiv verksamheten utgår ifrån har denna studie visat på ett behov av att tydliggöra sagostundens syfte, utformning
och innehåll inom den egna verksamheten men också gentemot det
omgivande samhället. Jag ser flera olika argument till varför detta är
viktigt. Bland annat menar jag att ett tydliggörande av sagostunders
syfte, utformning och innehåll kan leda till:

Hur ser jag på bibliotekens uppdrag? Tillgodoser jag barns perspektiv
i verksamheten eller hur kan det förbättras? Vilket synsätt på barn
kommer till uttryck i verksamheten?

- Att det blir lättare att argumentera för sagostunder och sagostunders betydelse inför samarbetsaktörer som förskolan och också
inom den egna verksamheten.
- Att det kan minska pedagogers och andra vuxnas (mer problematiska) inflytande på sagostunder.
- Att barnbibliotekariers kompetens tydliggörs och även vilka förväntningar som knyts till rollen som sagostundsledare, vilket på
sikt kan stärka barnbibliotekariers professionella status.
- Att det underlättar utvärdering av sagostundsverksamheten, dvs.
det är svårt att undersöka effekten av en verksamhet om det inte
finns ett definierat syfte med denna.
I diskussionen kring sagostunders syfte, utformning och innehåll är
det således viktigt att fundera på vad vi vill med sagostunder. Detta
innebär också att vi måste ställa oss mer övergripande och självkritiska frågor som har att göra med synen på läsning och litteratur. Vilka
värderingar kring litteratur bär jag med mig in i mötet med barn?
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Kapitel 4

Observationsstudie
Åse Hedemark

Inledning
I denna del av boken kommer resultatet av en observationsstudie av
sagostunder att redovisas och diskuteras. Studien är tänkt att analysera de litteraciteter som kommer till uttryck under sagostunderna,
men även begrepp som delaktighet kommer att beröras. Begreppet
litteracitet eller pluralformen litteraciteter har de senaste åren använts
i allt högre utsträckning inom forskningen och det signalerar en bred
syn på läsning. I nästa kapitel kommer detta begrepp att diskuteras
vidare. Syftet med denna observationsstudie är helt enkelt att ta reda
på mer om just sagostunder på bibliotek. Det är en verksamhet med
lång tradition på bibliotek men vi vet egentligen förvånansvärt lite
om verksamheten. Vilket innehåll har den? Vilka typer av redskap
och medier används? Hur interagerar barn med dessa samt med bibliotekarier och andra vuxna som deltar på sagostunderna? Hur ser
barns delaktighet ut? Vilken betydelse har sagostunder för barns litteraciteter? Detta är några av de frågor som jag sökte svar på när jag
inledde studien och det är också några av de frågor som kommer att
diskuteras i denna del av boken. Bokkapitlet inleds med en diskussion
kring de centrala begrepp och analytiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Därefter beskrivs tillvägagångssättet samt
bakgrunden till observationsstudien. Efter detta kapitel kommer jag
att diskutera och redovisa de resultat som observationsstudien visar.
När jag analyserar och diskuterar resultatet av observationerna är det
viktigt att komma ihåg att observationsstudien omfattar totalt nio
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observationstillfällen på fem olika bibliotek och resultaten baserar sig
på vad jag har observerat vid dessa tillfällen. Dessa resultat som jag
i rapporten jämför och ställer i relation till tidigare studiers resultat
ligger emellertid till grund för ett mer allmänt resonemang. Alla de
observerade sagostunderna är i en mening unika vad gäller sammansättning av deltagare och de interaktioner som utspelas, men är i en
annan mening relativt typiska sagostunder som i sitt upplägg och genomförande, enligt min erfarenhet, inte i väsentlig mening skiljer sig
från många av de sagostunder som genomförs regelbundet på många
bibliotek runt om i landet.

Analytiska utgångspunkter
och centrala begrepp
Begreppet litteracitet och litteraciteter som jag använder i analysen
beskriver enkelt uttryckt läsande och skrivande i vid bemärkelse och
innefattar människors kunskaper om och deltagande i sammanhang
där en mängd olika kommunikationsformer som exempelvis text,
bild, ljud, digitalt material och rörliga bilder ingår. Begreppet litteraciteter syftar således inte bara till att kunna läsa och skriva, utan
refererar också till förmågor som att kunna tolka och utvärdera texter,
bilder, ljud och att tänka kritiskt. Det omfattar även vad människor
gör med olika betydelsebärande redskap och vilka betydelser dessa får
i olika sammanhang (Lankshear & Knobel 2006). Begreppet litteraciteter medför således en breddad syn på läsning och skrivande där
dessa inte bara ses som väl avgränsade kognitiva förmågor utan även
som kulturellt betingade och något som barnen utövar och erövrar i
samspel med omgivningen. Denna syn på litteraciteter medför också
att läs- och språkutveckling inte enbart anses ske i formella undervisningssituationer utan att litteraciteter har potential att utvecklas i
alla möjliga sammanhang som barnet deltar i (Bagga-Gupta & Säljö
2013, s. 13). Ibland talar man om olika typer av läs- eller litteracitetspraktiker vilka syftar på sammanhang där barn utövar och utvecklar
sin litteracitet. Begreppet används således dels för att studera hur barn
interagerar med andra människor och med olika redskap i en enskild
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situation, men dels också hur detta sätt att utöva litteracitet utvecklas
och påverkas av de specifika institutionella traditioner som inramar
den särskilda situationen (Liberg, Folkeryd & af Geijerstam 2013, s.
88-89).
Denna studie speglar de litteracitetspraktiker som kommer till
uttryck under sagostunder och de olika sagostundstillfällena utgör
således de specifika situationer där deltagarnas litteraciteter observerats. Biblioteket utgör den kontext, dvs. den institutionella inramning
som omger sagostunderna. Inom denna institutionella inramning
upprätthålls olika traditioner för att genomföra en sagostund och att
kommunicera med barnen. Man kan säga att ett antagande är att det
över tid utvecklats vissa historiskt grundade institutionella praktiker
i biblioteket och att dessa påverkar såväl bibliotekarier som barnen,
men att såväl barn som vuxna hanterar och förhåller sig till dessa
praktiker på olika sätt. I denna studie utgör således biblioteket den
kulturella kontext där barns litteraciteter äger rum och där barnen på
olika sätt interagerar med varandra, med vårdnadshavare, bibliotekarier och pedagoger, olika medier och med den fysiska miljön (jmf
Björklund 2008).
Litteracitetsforskaren David Barton (2007) hävdar att det i ett
samhälle alltid pågår förhandlingar om litteraciteter där vissa former
värderas högre än andra. Han konstaterar vidare att den definition
av litteracitet/er som dominerar i ett samhälle ofta är skolbaserad och
sällan stämmer överens med de textbaserade erfarenheter som barnen själva har. Litteracitetspraktiker i biblioteket är troligen starkt
kopplade till olika typer av normer, vissa utgörs av så som tidigare
nämnts institutionella och historiska traditioner, och dessa uppvisar
sannolikt likheter (och skillnader) med praktiker som äger rum i andra sammanhang som exempelvis i förskolan och skolan. I biblioteket
understödjs och legitimeras vissa praktiker medan andra har mindre
betydelse. Exempelvis visar en intervjustudie med bibliotekarier och
pedagoger av Anna Lundh (2011) att de är skeptiska till barns användning av digitala medier i bibliotek och i skolan. Detta tyder på att
praktiker kopplade till tryckta medier premieras i biblioteket trots att
studier har visat att barn efterfrågar samt tar del av praktiker som in35

volverar många olika typer av text (se Hedemark 2011 och Fast 2007).
Förstudien till observationsstudien (se kapitel 3 i boken) har också
visat att barns perspektiv sällan får komma till uttryck i planeringen
av sagostunder.
Frågor som har att göra med barns litteraciteter har studerats inom
discipliner såsom etnologi, pedagogik, litteraturvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap. Det finns ett litet antal mindre internationella etnografiska studier inom biblioteks- och informationsvetenskap som problematiserar yngre barns användning av biblioteket.
Några av dessa har genomförts i en kanadensisk kontext, exempelvis
har Pamela McKenzie med Roz Stooke och Lynne McKechnie undersökt mycket små barns användning av bibliotek. Fokus ligger på att
undersöka organiserade litteracitetsaktiviteter på bibliotek (McKechnie 2006, Stooke & McKenzie 2009, Stooke & McKenzie 2010). En
gemensam studie som genomförts av dessa forskare (2007) är av just
sagostunder på bibliotek och den visar bland annat hur sagostunder
är kommunikativa till sin karaktär och att alla deltagare gemensamt
bidrar till det som händer under sagostunderna. Studien är dock gjord
på barn mellan noll och tre år, vilket innebär att den inte korrelerar
med den ålder de flesta barn som ingår i denna studie innehar (se
även McKenzie & Stooke 2007). Ytterligare en kanadensisk etnografisk studie utgörs av Angela Wards & Linda Wason-Ellams studie
(2005) av barnfamiljers användning av det lokala biblioteket. Det
finns också ytterligare några exempel på mindre etnografiska studier
från USA (Becker 2012) och Australien (Nichols 2011) samt även en
från Sverige (Hultgren & Johansson 2013). Barns relation till folkbibliotek i Sverige har i ett antal studier undersökts (Rydsjö, et al. 2010,
Hedemark 2011, Sandin 2011). Dessa analyserar dock inte specifikt
barns litteracitetspraktiker och det finns således en forskningslucka
där yngre barns litteraciteter på bibliotek i relativt liten omfattning
undersökts i en svensk eller nordisk kontext och där det finns begränsad internationell forskning på området. Andra discipliner som omfattar forskning som har litteraciteter, läsande och läsförståelse som
studieobjekt är litteraturvetenskap, didaktik och pedagogik. Under
de senaste tjugo till trettio åren har det sociokulturella synsättet slagit
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igenom vilket har bidragit till att man idag ser läsande som en social
akt där läsaren ingår som aktiv medskapare av texter (Langer 1995,
Verhoeven & Snow 2001, Ewald 2007, Fast 2007, Liberg 2010). I huvudsak är det elever i grundskolans lägre åldrar samt gymnasieelever
som stått i centrum för svenska studier och de rör nästan uteslutande
barn och ungas läsförståelse av skönlitterära texter (t.ex. Molloy 2002,
Olin-Scheller 2006, Schmidl 2008, Skoog 2012, Westlund 2013). En
del av forskningen på det pedagogiska området, i synnerhet forskning
om litteraturläsning i förskolan (som exempelvis Simonsson 2004,
Björklund 2007, Fast 2007, Dolk 2013, Damber, Nilsson & Ohlsson
2013), har använts i denna studie. Caroline Libergs forskning om hur
barn utvecklar sitt språk har också varit relevant för denna studie (se
exempelvis Bjar & Liberg 2010). Det finns också ett antal master/
magisteruppsatser där just sagostunder har studerats som exempelvis
Brodin 2005 och Svensson 2005. En relevant sådan är även Christina
Johnsons masteruppsats från 2014 In i sagans land som också är en
observationsstudie av sagostunder.

Tillvägagångssätt
I studien har totalt nio sagostundstillfällen på fem olika bibliotek observerats. Det innebär att jag har besökt varje bibliotek två gånger
utom i ett fall. Anledningen till att jag inte hade möjlighet att besöka
alla bibliotek två gånger var att ett bibliotek flyttade och inte hann få
igång någon sagostundsverksamhet på det nya stället under den tid
som observationerna genomfördes. Sju observationstillfällen gjordes
mellan mars och maj 2014 och ytterligare två stycken genomfördes
i september 2014. Biblioteken ligger alla i olika kommuner i Stockholms län som skiljer sig åt i vissa avseenden. Några av dem har en hög
andel flerspråkiga invånare medan andra utgörs främst av invånare
med svenska som modersmål. Av anonymitetsskäl har jag dock valt
att inte publicera namnen på biblioteken, ej heller vilka kommuner
de är situerade i. Några av biblioteken utgörs av filialbibliotek men
huvuddelen av dem är huvudbibliotek. Jag har valt att ge dem fiktiva
namn och markera vilket av observationstillfällena jag hänvisar till
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genom att numrera dem, exempelvis Bullerbyns bibliotek, observation 1.2
En aspekt som har påverkat vilka bibliotek jag valt att observera
var att jag ville inkludera sagostunder som dels skedde i samarbete
med förskolor och dels sagostunder som var öppna, där främst dagbarnvårdare och vårdnadshavare med barn deltog. Sammanlagt fyra
sagostundstillfällen med förskolegrupper (Bullerbyns och Byköpings
bibliotek) och fem öppna sagostundstillfällen observerades (Loftbackens, Kvarstads, Strömsviks bibliotek). Några av de sistnämnda rymde
dock barngrupper som var förbokade av olika dagbarnvårdare vilket
innebär att de inte var öppna i bemärkelsen att alla biblioteksbesökare fritt i stunden kunde välja att delta. Vid dessa tillfällen var också
biblioteket stängt för övriga besökare. Vid något av dessa ingick också
barn från en näraliggande förskola, trots att det var en så att säga
”öppen” sagostund. Samtliga sagostundstillfällen utom två leddes av
bibliotekarier eller biblioteksassistenter. De övriga två genomfördes av
en sagoberättare (Kvarstads bibliotek) rekryterad utanför ordinarie arbetsgrupp. Vanligtvis leddes sagostunderna av en ensam bibliotekarie
med undantag för Loftbackens bibliotek och för Strömsviks bibliotek
(observation 2) där sagostunden på båda platserna visserligen sköttes
främst av en bibliotekarie, men där det också fanns ytterligare en bibliotekarie/biblioteksassistent på plats som var behjälplig på olika sätt.
Observationerna skedde genom att jag satt med under sagostunderna och antecknade vad som hände. Inga bilder eller videofilmer
togs. De förskolor som skulle besöka sagostunderna hade innan fått
besked om att jag skulle delta och observera med hjälp av anteckningar. Eftersom observationerna enbart skulle ske med hjälp av anteckningar och inga av barnen skulle kunna gå att identifiera tog förskolorna beslutet att inte informera barnens vårdnadshavare. Vad gäller
de öppna sagostunderna presenterades jag innan sagostunden och de
vårdnadshavare och dagbarnvårdare som var med fick då ta beslut om
det var okej att jag observerade. Vid samtliga tillfällen godtogs min
närvaro. Eftersom alla deltagare på sagostunden var medvetna om
2. De fiktiva ortsnamnen har jag hämtat från den lista på fiktiva ortsnamn som finns sammanställd i Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fiktiva_orter_i_Sverige, 2014-08-14).
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att jag var där och observerade finns en risk att jag påverkat aktiviteten genom min närvaro. Detta kallas ibland för forskareffekt vilket
kortfattat innebär att människors beteende tenderar att förändras om
de vet om att de observeras (Lalander 2012, s. 90). Hur deltagarnas
handlande har påverkats av min närvaro kan jag bara spekulera kring
men min upplevelse är att barnen sällan ägnat mig någon särskilt stor
uppmärksamhet. De har noterat att jag är där men har sedan, uppfattar jag, fokuserat på sagostunden. Däremot har jag haft en känsla
av att de vuxna deltagarna mer har påverkats av att jag varit med. Jag
har ibland lagt märke till att pedagogerna har ”sneglat” på mig under
sagostundstillfällena och jag tror också att bibliotekarierna i någon
utsträckning påverkats av att jag varit med under sagostunden vilket
kan ha haft betydelse för hur de agerat.

Bakgrund – kontext, barn och innehåll
Rummet
Sagostunderna äger rum på olika platser i biblioteket på de bibliotek
jag har besökt. Vissa har egna rum som kan stängas medan andra bibliotek inte har egna eller stängda utrymmen för sagostunderna utan
genomför dessa i den gemensamma bibliotekslokalen. Loftbackens
bibliotek har sin sagostund i biblioteket men det är då stängt för andra
besökare. Strömsviks bibliotek bedriver sagostunder i bibliotekariernas lunchrum. Bullerbyns bibliotek och Byköpings bibliotek har separata rum för sagostunder och de har också namn på rummen såsom
exempelvis Drakrummet och Gläntan. Även Kvarstads bibliotek har
ett särskilt rum där sagostunderna hålls. De med egna rum har ofta
inrett dessa på ett ombonat sätt med relativt dämpad belysning, draperier, kuddar och en mjuk matta för barnen att sitta på. På följande
vis uppfattar jag rummet där sagostunden äger rum på Bullerbyns
bibliotek:
Rummet har en ganska dämpad belysning, en flugsvampslampa lyser
i ena hörnet och rummet präglas till övervägande del av en stor,
tjock, rutig matta i flera färger. Framför denna finns två pallar och
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bibliotekarien visar att hon kommer sitta på ena pallen och barnen
kommer att sitta på mattan. Hon frågar var jag vill sitta under sagostunden. Jag väljer den andra pallen som står bredvid hennes och
för att jag ska få en överblick över både barnen och henne beslutar
vi oss att skjuta bak mattan något (…). Det finns en bokhylla med
böcker längst bak i rummet. Det står pallar utplacerade lite här och
där längst bak. Det finns klädkrokar i barnhöjd. Bredvid pallen
framför mattan finns en korg med rekvisita. Bakom denna ett draperi. Det är ett rum där man kan stänga dörren. Dörren är stängd
(Bullerbyns bibliotek, observation 1).

rum där sagostunderna hålls och där är förutsättningarna sämre för
att skapa en anpassad miljö. Det rör sig om bibliotek som är mindre
filialbibliotek och som helt enkelt inte har tillräckligt med lokaler för
att skapa en särskild plats. Som jag tidigare nämnde äger sagostunderna på Strömsviks bibliotek rum i lunchrummet. Det är ett litet rum
som jag upplevde blev varmt, så varmt att en dörr ut mot en näraliggande skola fick öppnas. Lokalerna var också dessvärre drabbade av
myror vilket flera gånger under sagostunden distraherade barnen då
de ägnade uppmärksamheten åt att titta på och slå ihjäl myror. Så här
beskrev jag rummet vid observationen:

Väggarna kan ibland också vara målade med exempelvis sagomotiv.
På Kvarstads bibliotek ser rummet ut så här:

Det är ett relativt litet rum, med en skjutdörr i ena kortsidan, en
dörr (som står öppen) som vetter ut mot Skolan som ligger bakom
biblioteket samt ytterligare en dörr som vetter ut mot biblioteket.
På ena långsidan finns fönster, på andra långsidan finns diskbänk
med en diskho, en kaffebryggare, en mikro samt en kyl. Det finns
också ett kassaskåp och på det står en Ikeakasse med ett Pippihus i.
Ovanför denna finns en anslagstavla. Vid ena kortsidan står en blå
soffa och på den finns flera kuddar och en grön filt. Där ligger också
boken samt rekvisitan som ska användas. En bokhylla finns ovanför
soffan. Längs andra kortsidan finns ett skoställ och en jackhängare.
Väggarna är vita och det är lysrör i taket. På golvet en röd matta
(Strömsviks bibliotek, observation 1).

Det är ett eget rum med dörrar att stänga men ligger för övrigt i
bibliotekslokalen. Det är mindre, ganska smala soffor uppställda
längs väggarna samt ganska många kuddar utlagda på golvet. Det
finns en stol täckt av ett vitt skynke längst fram. Bredvid denna står
en korg samt ett litet bord med en lykta och en flaska vatten. Röda
draperier täcker fönstren i ena långändan av rummet. Väggarna är
blåmålade med några sagomotiv. En enhörning ser jag exempelvis.
Det finns också en liten eldstad i hörnet. Längst bak i rummet finns
dörrar med fönster som vetter ut mot biblioteket. Där finns också
ett skåp. Belysningen är dämpad med spotlights i taket (Kvarstad,
observation 1).
I studien Barn berättar där hundra barn tillfrågades hur de ser på
läsning, bibliotek och de läsfrämjande verksamheter som bedrivs på
bibliotek framkom att just miljön är en viktig faktor för barnen och
något som också sannolikt påverkar deras upplevelse av läsning. De
beskrev bland annat att de gärna såg att biblioteket blev ännu mysigare med mjukare soffor och dämpad belysning (Hedemark 2011, s. 42).
I det avseendet stämmer i många fall sagostundsmiljön på de observerade biblioteken överens med barnens önskemål så som de uttrycks
i Hedemarks studie från 2011. Det framstår som biblioteken har ansträngt sig för att med miljöns hjälp skapa en särskild stämning. Det
finns dock exempel på observerade bibliotek som inte har ett specifikt
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När jag besökte samma bibliotek vid andra tillfället hade dock myrorna försvunnit och vid det sagostundstillfället startade sagostunden
i lunchrummet men sedan nyttjades hela biblioteket (som var stängt
för övriga besökare). Barnen fick då leka tåg i biblioteket vilket bland
annat innebar att de höll varandra i händerna och både sjöng, sprang
och dansade runt i biblioteket (Strömsvik, observation 2).
Barnen
Min upplevelse är att det ofta är relativt många barn som deltar på
sagostunderna, i synnerhet vad gäller de sagostunder som är ”öppna”
för barn som kommer dit tillsammans med dagbarnvårdare och för
vårdnadshavare. Flest besökare har det varit på sagostunderna i Kvar43

stad, vid första tillfället har det varit mellan tjugo och trettio barn och
ett antal vuxna (Kvarstad, observation 1) och vid det andra tillfället
upp emot trettiofem barn och vuxna (Kvarstad, observation 2). Men
även förskolegrupper kan bestå av relativt många barn, exempelvis i
Bullerbyns bibliotek ca femton barn (observation 2) och i Byköping ca
tretton barn (observation 2). Minst antal barn var det på den öppna
sagostunden i Strömsvik – nio barn och alla var av en tillfällighet
pojkar (observation 1). Antalet barn förefaller också kunna ändras
in i det sista trots att förbokning i många fall krävs. Ibland ställer
en förskolegrupp in med kort varsel som i Byköping (observation 2)
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och ibland kommer det helt enkelt inte så många som man trodde
som i Strömsvik (observation 1) och vid vissa tillfällen kommer fler
än man innan trodde (Kvarstad bibliotek, observation 1). Att antalet
barn varierar torde göra det svårare för bibliotekarien att följa det planerade upplägget och ställer höga krav på flexibilitet. De flesta barn
är i åldern 4-5 år, men det förekommer både betydligt yngre barn
och även sexåringar. Vid ett sagostundstillfälle var det bara pojkar
som deltog (Strömsvik, observation 1), annars är grupperna blandade könsmässigt. Vid ett tillfälle bestod barngruppen av uteslutande
flerspråkiga barn och de var också något yngre – ca 3 år (Bullerbyns
bibliotek, observation 1). Vid ytterligare två tillfällen var intrycket att
det fanns en relativt stor andel barn som var flerspråkiga (Bullerbyn,
observation 2 och Byköping, observation 1), men det är svårt att med
säkerhet veta detta.
Barnen sitter ofta i en ring eller samlade i en grupp framför bibliotekarien. Sagostundens cirkelform syftar till att se alla deltagande
barn, då denna möjliggör ögonkontakt med barnen. De barn som
är aktiva och ställer frågor är de som får den mesta av uppmärksamheten. Att sitta i en ring framför en vuxen påminner en hel del om
förskolans samlingsstunder. Anette Hellman beskriver i sin studie
av vardagslivet på en förskola hur barnen vid samlingen är placerade
med ett visst avstånd ifrån varandra då det finns en tanke om att
barnen blir för okoncentrerade och börjar ”peta” på varandra om de
hamnar för tätt. Samtidigt är det viktigt att barnen inte hamnar för
långt ifrån varandra för då riskerar man att tappa gemenskapen och
pedagogernas blick kan bli splittrad vilket i sin tur kan leda till att
kontrollen över gruppen minskas. När alla sitter i en ring blir det som
händer synligt och pedagogerna har då full kontroll över vad som sker
(Hellman 2013, s. 68-69). Jag uppfattar det som att bibliotekarien på
sagostunder eftersträvar att skapa en ring av barn framför sig men att
denna inte alltid kan upprätthållas då det ofta kommer så många barn
att alla inte får plats, utan att barnen oftast sitter i en grupp framför
bibliotekarien. Det finns dock vissa likheter mellan förskolans samlingar samt ”läsvilor” och bibliotekets sagostunder, vilket är något
som vi kommer att se fler exempel på i denna studie.
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Berättelser, rim och litteraciteter
Flera sagostundstillfällen både inleds och avslutas med särskilda rim
eller sånger som syftar till att markera början och slutet av sagostunden. De framstår som ceremonier eller ritualer med vilka barnen ofta
är välbekanta. Här är ett exempel från Bullerbyns bibliotek:
Jag hör att barnen har kommit och är på väg in. Innan de anländer, hör jag att bibliotekarien gör dem uppmärksamma på en
tygdrake som finns upphängd ovanför dörren. Hon frågar vad som
sprutar ut ur munnen på draken. ”Eld” säger någon. Bibliotekarien
säger – ”Den vaktar vårt sagorum. Därför kallar vi det Drakrummet.” Barnen kommer in och uppmanas att välja var sin ruta på
mattan att sitta i. Det är ca 10 barn (ca 3 år) som kommer och tre
pedagoger. De berättar inledningsvis att alla barnen är flerspråkiga.
De placerar sig i rummet.
Bibliotekarien hälsar välkommen och presenterar sig. Hon talar
mycket tydligt, artikulerar tydligt. Ett barn noterar svamplampan i
hörnet och säger – ”Titta lampa?” Bibliotekarien frågar - ”Ska det
likna något?” ”En svamp” säger något av barnen. ”Det är en flugsvamp” säger bibliotekarien – ”Den är giftig”. Därefter presenteras
jag. Bibliotekarien börjar med en ramsa: ”Saga Saga Saga kom till
mig så att jag kan berätta dig”. (Bullerbyns bibliotek, observation
1).
I Byköping inleds sagostunderna med att barnen får presentera sig
själva genom att berätta vad de heter och vad de tycker om. Jag uppfattar att tanken bakom det är att alla barn ska bli sedda och vara
delaktiga genom att göra sina röster hörda, åtminstone inledningsvis.
Efter presentationsrundan vidtar en sång och en ramsa.
Bibliotekarien hälsar välkommen och tar fram en talsten. Hon
frågar barnen om de sett en sådan.
- ”Det är en talsten eller en pratsten och håller man i den så får
man prata” säger bibliotekarien.
Hon uppmanar barnen att säga sitt namn och något de tycker om.
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Jag börjar och sedan går stenen runt till alla. Inte alla barn vågar
säga sitt namn eller vad de gillar, men påfallande många (tjejer)
säger sig gilla hästar. Sen säger bibliotekarien att ”nu ska vi åka till
sagolandet och värma upp med en sång – en trädsång”. Ingen av
barnen tycks kunna den men de faller snabbt in i rörelserna som
består av att vifta med armarna som ett träd. Sedan säger bibliotekarien att det finns ett hav i sagan och att barnen ska få öva på
det. Hon plockar fram ett blått tygstycke som barnen får hålla i. De
sjunger en sång och barnen gör vågor med tygstycket.
Bibliotekarien säger att nu ska vi åka flygande matta till sagolandet
men för att man ska flyga så måste man göra så här på fransarna
i mattan och säga en ramsa. Barnen leker att de flyger (Byköpings
bibliotek, observation 1).
Såväl ramsan som sången förefaller syfta till att sätta igång barnens
fantasi och också få dem att se på sagostunden och att lyssna på berättelser som en resa, som att de kliver ur vardagen och går in i ett
annat land och en annan värld. I förstudien där bibliotekarier intervjuades om bland annat vilket syfte de såg med sagostunder svarade
flera att de önskar skapa ”berättarmagi”, att gruppen tillsammans ”ger
en slags särskild magi” och att ambitionen är att ”öppna upp för berättelser och berättelsers magi”. Kanske kan det inledande rimmet
eller ramsan som förekommer vid flertalet sagostunder vara ett sätt på
vilket bibliotekarien söker leda in barnen i sagans magiska värld? Efter
denna inledning övergår oftast bibliotekarien till att berätta en saga,
antingen med utgångspunkt i en bilderbok eller utan en bok, dvs. att
bibliotekarien berättar ”fritt”. Det senare är dock mindre vanligt och
förekommer enbart på Kvarstads bibliotek.
Även en studie från sagostunder på kanadensiska folkbibliotek visade att vissa sånger eller rim används för att markera olika typer av
övergångar under sagostunderna, exempelvis används några sånger
för att lugna och andra för att skapa energi (McKenzie, Stooke &
McKechnie 2007). Detta kunde noteras även vid Strömsviks bibliotek där bibliotekarien vid ett tillfälle försökte lugna barnen och avsluta sagostunden genom att sjunga och leka ”tystleken”.
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Bibliotekarien försöker få uppmärksamhet och samla ihop barnen
som nu busar. Bibliotekarien börjar sjunga Imse vimse spindel och
gör rörelser. Några av barnen lyssnar och lugnar ner sig något. Bibliotekarien säger: ”Nu sätter vi oss. Har ni gjort tystleken? Schhh …
visa Åse att ni kan vara tysta. Vem är bäst på tystleken?” Hon säger
ramsan som barnen också verkar kunna: ”Tysta leken börjar nu,
den som säger något åker ut.” Det är inte helt tyst men stämningen
är lugnare. Bibliotekarien säger: ”Hörde ni något?” Sedan plingar
hon i ”pinglan” och skickar runt den till alla som får pingla och säga
sina namn (Strömsvik, observation 1).
Exemplet visar att även slutet av sagostunden brukar markeras på
särskilda sätt genom att bibliotekarien sjunger eller säger en ramsa.
Här ovan kan vi se att presentationen av barnen kommer i slutet av
sagostunden.
Folksagor3 är berättelser som ofta berättas under sagostunderna.
Vid inte mindre än tre av nio tillfällen berättades Sagan om bockarna Bruse. Vid det ena tillfället var det dock en omarbetad variant av
sagan (Bockarna Bruse på badhuset) som berättades (Byköping, observation 2). Vid ytterligare tre tillfällen var det äldre folksagor som
berättades som exempelvis Sagan om vanten (Bullerbyn, observation
1), Sagan om Guldlock och de tre björnarna (Kvarstad, observation 1),
Sagan om Grodprinsen (Bullerbyn, observation 2).4 Man kan fråga sig
varför just folksagor är så populära att berätta under sagostunderna?
Kanske finns en idé bland bibliotekarierna om att det är viktigt att
förmedla en folksagotradition och att föra vidare ett slags kulturarv?
Resultatet från förstudien låter oss ana att det kan vara så då ett par av
svaren i enkätstudien just uppgav att förmedling av kulturarv var ett

3. Här avses folksaga i bemärkelsen att de är muntligt traderade, har en given form med ett
tema som ofta upprepas och där ett lyckligt slut är vanligast.
4. Sagan om vanten är en ukrainsk folksaga. Sagan om Grodprinsen har bland annat nedtecknats av Bröderna Grimm och handlar om en prinsessa som träffar en groda som senare
visar sig vara en prins. Det är Kristina Digmans version av sagan som användes under
sagostunden. Sagan om bockarna Bruse torde vara välkänd för de flesta. I Strömsvik är det
Anna Höglunds bilderbok om de tre bockarna som används.
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viktigt syfte med sagostunderna. Ett skäl till att berätta folksagor kan
också vara att de ofta innehåller upprepande element i form av ramsa,
vilket inbjuder till dialog med barnen. Andra mer moderna bilderböcker som används under sagostunderna är Lapprika Papprika av
Lennart Hellsing, Memo och Mysen bråkar i vinden av Emma Virke,
Bockarna Bruse på badhuset av Björn Rörvik och De stora djurens tåg
av Christian Wormell. I förstudien uppgav bibliotekarier att de valde
böcker till sagostunden utifrån vad de tror att både pojkar och flickor tycker om, dvs. något slags genusperspektiv styrde urvalet. Andra
aspekter som de i förstudien uppgav påverkade vilka berättelser man
valde att förmedla på sagostunderna var att det måste vara sådana som
passar för åldern och för högläsning, gärna med mycket dialoger och
med fina och stora bilder. Rent litterära aspekter och att bibliotekarien
själv tyckte om berättelsen uppgavs också påverka valet.
I förstudien gav bibliotekarier uttryck för olika föreställningar om
vad som borde prägla sagostunden - muntligt fritt berättande eller
högläsning. I den förstnämnda föreställningen framstår således det
fria berättandet som den centrala aktiviteten och i det andra förhållningssättet märktes att boken mer står i centrum under sagostunden
och att aktiviteten därför i stort kom att handla om att läsa högt ur
boken för barnen, ibland kompletterat med att man visade bilder ur
böckerna. En bibliotekarie uttryckte detta så här: ”Vi har ju mig, och
jag är inte en berättare, utan jag är en läsfrämjare. Jag vill ju ge boken
till barnen. Jag är inte en sagotant.” (se förstudien, kap 3).
Under observationerna noterades dock ingen ”ren” högläsning, dvs.
att bibliotekarien enbart läste ur en bok och inte talade med barnen
alls vare sig före, under eller efter sagostunden. Observationsstudien
visade att det vanligaste är att bibliotekarien läser ur en bok, ibland
visar bilder ur den men också under delar av sagostunden lägger ifrån
sig boken och berättar mer fritt samt på olika sätt och i varierande grad interagerar med barnen, ofta med hjälp av rekvisita. Vid två
tillfällen leddes sagostunden av en sagoberättare som inte använde
sig av någon bok alls utan berättade helt fritt. Överraskande nog var
det sagoberättaren som enbart berättade muntligt som hade minst
kommunikation med barnen (Kvarstad, observation 1). I förstudien
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uttrycktes att det fria berättandet var mer eftersträvansvärt då det ansågs ge större möjligheter till dialog med barnen. Utifrån observationerna kan jag således inte se mer interaktion med barnen under de
tillfällen där sagan berättades fritt, snarare tvärtom. Detta kan bero
på att ett stort antal barn (25-35 stycken) deltog vid de sagostunder
där sagan berättades fritt, vilket i sig kan ha bidragit till att dialogen
med barnen inte var så omfattande. Kanske kan det också förklaras av
att man som berättare vid dessa tillfällen känner sig mindre benägen
att avbryta sagan och interagera med barnen eftersom man utgår från
en memorerad berättelse och att man är rädd att tappa bort sig om
det uppstår alltför många avbrott och avsteg från denna memorerade
berättelse. Ett fritt berättande kan förstås bidra till en dramatisering
av sagan, vilket i sin tur kan ha ett underhållningsvärde för barnen,
men om man vill bidra till barns språkutveckling, vilket förstudien
har visat att många bibliotekarier menar att sagostunden ska syfta till,
visar forskning att det egentligen inte spelar någon roll huruvida man
väljer att läsa högt ur en bok eller berätta mer fritt. Det som istället
spelar en avgörande roll för utvecklandet av barns litteraciteter är i
vilken utsträckning man följer upp läsningen och talar med barnen
om det som berättas, dvs. att man för ett samtal med barnen om
det som berättats och interagerar med barnen (Damber, Nilsson &
Ohlsson 2013, s. 47). Jag ska återkomma till betydelsen av att samtala
med barnen, men vill först rikta uppmärksamheten på de likheter och
skillnader som finns mellan förskolans läspraktiker och sagostunden.
Jag skrev tidigare att det finns vissa paralleller mellan litteracitetspraktiker i förskolan och på biblioteket. Ett sådant exempel som jag tidigare diskuterade var barnens placering i ring eller i grupp framför bibliotekarien som liknar exempelvis samlingen i förskolan. Ytterligare en
praktik i förskolan som liknar sagostunden till vissa delar är den så
kallade läsvilan. Ulla Damber, Jan Nilsson & Camilla Ohlsson konstaterar i en studie från 2013 att det i många förskolor förekommer
regelbunden högläsning som ofta förläggs i anslutning till måltider
eller till ”vilan” efter maten. Ofta refererade förskolorna själva till just
läsvilan och syftet med dessa var, enligt Damber, Nilsson & Ohlsson,
ofta av ganska pragmatisk natur, dvs. det handlade inte sällan om att
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få barnen att lugna ner sig och hålla barnen samlade, medan övrig
personal sysslar med annat (2013, s. 32 ff.). Vid en analys av dessa
läsvilor kunde Damber, Nilsson & Ohlsson se att det i stort sett aldrig
förekom att de vuxna talade med barnen om de böcker som lästes och
att det inte heller fanns ett medvetet planerande av innehållet som
styrde vad man läste (2013, s. 48).
Bibliotekens sagostunder skiljer sig en del från läsvilan särskilt avseende det sistnämnda, vilket jag strax återkommer till, det jag vill lyfta
fram här är att barnens uppfattningar om litteraturläsning sannolikt
är påverkade av läsvilans karaktär. Detta kan kanske förklara att så
många barn vill lägga sig ner under sagostunderna och också gärna
kryper upp i knät på en vuxen. Utifrån observationerna är det tydligt
att ett antal barn efter ungefär halva tiden antingen lägger sig ned
eller lutar sig mot en pedagog eller förälder alternativt blir rastlösa.
Kanske kan det ha att göra med att högläsning i en förskolekontext
ofta sker i samband med att barnen ska vila (se Simonsson 2004, s.
174 ff.), vilket kan medföra att barnen associerar just högläsning till
något rofyllt och vilsamt. Det blir en erfarenhet från förskolan de tar
med sig till biblioteket och till sagostunden. Maria Simonsson som
studerat läsaktiviteter i förskolan menar att det tydligt förekommer
vissa normer kring litteraturläsandet som barnen måste anpassa sig till
såsom exempelvis hur de ska sitta under lässtunden och hur de förväntas lyssna samt ge visuell uppmärksamhet (2004, s. 175). Liknande
regler exempelvis beträffande sittarrangemangen förefaller råda även
under sagostunden på biblioteket. Vid några tillfällen har jag också
fått intrycket att barnen inte alltid är medvetna om att de faktiskt är
på biblioteket. För barnen är besöket på biblioteket och sagostunden
bara en av många pedagogiska/läsfrämjande verksamheter de tas med
på. Vid Byköpings bibliotek (observation 1) hör jag flera barn referera
till bibliotekarien som fröken, vilket visar att det inte är lika tydligt
för barnen som för oss vuxna att biblioteket är en annan institution
än förskolan. Att även praktikerna, dvs. sagostunden och läsvilan, till
vissa delar påminner om varandra kan förstås också bidra till denna
sammanblandning. Ett antagande är att barnens sätt att vara på sagostunden sannolikt påverkas av förskolans praktiker.
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I observationerna kunde dock noteras att det, till skillnad från vad
som framkommit i forskning kring förskolans läsvila, är relativt vanligt att bibliotekarien talar med barnen och på olika sätt interagerar
med dem. Det absolut vanligaste är att bibliotekarien ställer så kallade
retoriska frågor som rör själva den berättelse som berättas samt initierar rim som involverar barnen, vilket vi kan se i följande exempel. Under sagostunden på Bullerbyns bibliotek berättas Sagan om Grodprinsen (observation 2). Bibliotekarien ställer emellanåt frågor till barnen
av typen: ”Tror ni prinsessan somnade med grodan i sängen? Nej, svarar
flera av barnen”. Ett annat exempel är sagostunden på Loftbackens
bibliotek. Här är ett utdrag ur mina observationsanteckningar:
Bibliotekarien inleder med att presentera sig själv och låter sedan
mig presentera mig. Hon säger sedan att vi ska hålla på med roliga
ord och att det finns en man som heter Lennart Hellsing som kan
många sådana. ”Kan ni roliga ord?” frågar hon barnen. Ja, säger
barnen och det kommer flera olika förslag såsom fåglar, lejon,
tigrar. En flicka har noterat att det sticker ut lappar från boken som
bibliotekarien håller i och hon frågar ”vad är det här för lappar”?
Bibliotekarien förklarar att hon satt dit dem för att kunna hitta
rätt ställe i boken.
Bibliotekarien börjar läsa upp den första versen i Hellsings bok
Lapprika Papprika. Sedan uppmanar hon barnen att läsa med och
det gör de flesta av dem. Hon upprepar versen igen men nu med
vissa rörelser till. Bibliotekarien uppmanar barnen att försöka göra
dessa rörelser. Några av de vuxna, bland annat en pedagog som jag
talade med innan, upprepar såväl ramsa som rörelse men jag ser få
barn som gör försök till att göra rörelsen. Barnen sitter på mattan
och förefaller att lyssna uppmärksamt och de flesta försöker att läsa
med i ramsan men nästan ingen prövar rörelserna. Bibliotekarien
frågar om de vill ta versen igen, men då svarar flera av barnen nej.
Då byter bibliotekarien vers och säger den här bygger på rim och
på att ni ska komma på rim. Barnen börjar då spontant att rimma
(Loftbacken, observation 1).
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Ytterligare ett exempel är från Kvarstad där sagan om bockarna Bruse
berättas:
Sagoläsaren: ”Det var en gång tre stycken bockar. Vet ni vad dom
heter?”
Barnen: ”Bockarna Bruse.”
Sagoläsaren: ”Vet ni om det bor någon under bron?”
Barnen: ”Ett troll!” (Kvarstad, observation 2)
Ovanstående exempel är typiska för hur man under sagostunden
interagerar med barnen genom att framförallt ställa retoriska frågor
kring det man berättar. Dessa är oftast tydligt kopplade till sagan som
berättas och rör bland annat handlingen och olika karaktärer i sagan.
Ofta ingår olika rim och ramsor under sagostunden. I Kvarstad (observation 2) berättas Sagan om Petter och hans fyra getter som bygger
på att barnen ska fylla i rimmen och även i Bullerbyn tar bibliotekarien avslutningsvis fram en ”rimlåda” som innehåller djur av plast
som barnen sedan ska rimma på. Bibliotekarien ger då första delen av
rimmet, exempelvis ”nu ska vi skoja säger en …” och så håller bibliotekarien upp en papegoja (Bullerbyn, observation 2).
Att berätta en saga och ställa frågor kring denna samt uppmana
barn att rimma kan medföra att barnen utvecklar ordförrådet och
berättarstrukturer och i den meningen bidra till barnens litteracitetsutveckling (Damber, Nilsson & Ohlsson 2013, s. 19). Carina Fast
menar att när barn lyssnar till en berättelse, oavsett om den är berättad eller läst, lär de sig omedvetet hur språket är uppbyggt, hur
det låter och nya ord (Fast 2008, s. 86). Genom sagan som berättas
under sagostunden får barnen erfarenheter av hur en berättarstruktur byggs upp, vilket kan bidra till att utveckla deras eget berättande. Sagorna kan alltså ge stoff till barnens eget berättande och det är
också den uttalade målsättningen att de sagopåsar som biblioteket i
Bullerbyn delar ut i samband med sagostunden ska stimulera barnen
att berätta sagan för övriga på förskolan. Berättarkunskap medför en
kunskap om språket som är viktig när de ska lära sig att läsa och skriva, menar Fast (Fast 2008, s. 86). I sagostundsverksamheten är mitt
intryck att fokus i första hand ligger på att stimulera barns språk- och
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begreppskunskap, dvs. framförallt uppfattar jag att tyngdpunkten
under sagostunden ligger på att utveckla barns fonologiska kunskap,
dvs. deras ordförråd. Det ligger också i linje med bibliotekslagen som
uttryckligen lyfter fram det språkutvecklande uppdraget som biblioteken har gentemot barn och ungdomar (Bibliotekslag 2013:801).
I förstudien framkom också att många bibliotekarier såg syftet med
sagostunder som just språkutvecklande.
Caroline Liberg konstaterar att de lässamtal som barn deltar i kan
ta sig lite olika uttryck och beroende på hur man talar med barnen
utvecklar de olika förmågor i förhållande till texten och till det som
berättas. Om en förmåga utgörs av språklig medvetenhet, ordförråd
och känsla för berättarstrukturer dvs. det jag diskuterade i ovanstående resonemang, utgör barns förmåga till meningsskapande i relation
till texter och bilder delvis en annan. Den förstnämnda förmågan eller vad man skulle kunna kalla för den ena dimensionen av litteracitet
refereras ofta till som kontextualiserad läsning (Liberg 2010, s. 220)
och tar sig i lässamtal uttryck i frågor som är kopplade till var man
befinner sig i texten eller handlingen, ofta formulerade som retoriska
frågor som företrädesvis rör den omedelbara situationen, dvs. sådana
frågor som det är vanligt att bibliotekarien ställer till barnen under
sagostunden.
Den andra dimensionen eller förmågan kan utvecklas genom att
man för en annan typ av lässamtal – samtal som innebär att barnen
skapar en djupare förståelse av det som berättas. Att utveckla meningsskapande i relation till text eller bild innebär att barnet i dialog med vuxna eller med andra barn gör kopplingar mellan det som
berättas och till det som finns runt omkring barnet. Sådana samtal
handlar således om att barnen ska frigöra sig från texten och det som
berättas i stunden och sätta detta i relation till egna erfarenheter och
till sammanhang som ligger längre bort än ”nuet” - såväl tidsmässigt
som platsmässigt Detta kallas ibland för dekontextualiserad läsning
vilket innebär att barnet utvecklar en så kallad utåtriktad textrörlighet och så småningom utvecklas detta till en förmåga att kunna
röra sig bakåt och framåt i texten och i handlingen samt även till det
man läst/hört tidigare (Liberg 2010, s. 220-221). Vad är det för typ av
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samtal man kan föra med barnen för att de ska utveckla en sådan förmåga? Liberg menar att det centrala är att man uppmuntrar barnen
att använda ett situationsoberoende språk där man hjälper barnen att
göra kopplingar mellan det som berättas och egna erfarenheter. Det
handlar om att tillsammans med barnen tala om exempelvis sagan på
så vis att de får tolka och utvärdera det som händer genom att man
ställer relevanta och öppna frågor (dvs. frågor det inte finns ett givet
svar på) om handlingen (Liberg 2004, s. 4-5). Samtal som bidrar till
att barn utvecklar dekontextualiserad läsning innebär att barnet har
lättare att lära sig läsa och skriva, visar forskning. Liberg (hänvisar till
De Temple och Snows forskning från 2001) menar att:
” (…) barn som får vara med om boksamtal som nästan enbart
innebär en kontextualiserad läsning, och nästan ingen dekontextualiserad läsning, inte klarar sin fortsatta läsning så bra. Barn som
däremot får vara med om samtal som innebär att man rör sig både
inom och ut från texten, i en dekontextualiserad läsning, har en
mycket bättre prognos (Liberg 2010, s. 221).
Det är alltså genom att föra relevanta samtal om berättelser eller bilder
som barnen utvecklar textrörlighet och får utöva dekontextualiserad
läsning. I vilken utsträckning rymmer sagostunderna samtal som kan
bidra till en sådan dekontextualiserad läsning? Under observationerna noterades att det vid några tillfällen gavs möjligheter till att öva
textrörlighet. Dessa tillfällen utmärks av att bibliotekarien ställer mer
reflekterande och relevanta frågor samt frågor som relaterar till barnens egna liv och erfarenheter. Här är ett exempel från Byköpings
bibliotek:
Bibliotekarien berättar ur boken (Memo och Mysen) igen, och frågar barnen: ”Vad tror ni händer med Memo (när Mysen ramlar på
stenen och tappar draken)?”
- ”Han blir arg” säger barnen, ” jättearg.”.
- ”Har ni känt så någon gång” frågar bibliotekarien? ”Att ni känner
hur det bubblar upp, att munnen blir alldeles spänd?”
En härmar hur man blir när man blir arg och flera barn nickar
(Byköpings bibliotek, observation 1)
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Under ett tillfälle under en sagostund på samma bibliotek som ovanstående exempel är hämtat ifrån börjar barnen spontant att berätta
om sina erfarenheter genom att de blivit påminda om något i sagan
som de kopplar till sitt eget liv.
Bibliotekarien: ”Bockarna ska då hoppa i badet men haren ropar
stopp. Varför tror ni att han ropade stopp?”
Barnen: ”Den stora får inte hoppa i …”
Bibliotekarien: ”För att du tänker att det plaskar … nej, det är för
att de måste duscha.”
Hon lyfter fram ett slags dusch och låtsas duscha bockarna. Bockarna dricker av duschvattnet.
Barn: ”Man får inte dricka duschvatten.”
Barn: ”Min lillasyster gjorde det en gång.”
Bibliotekarien: ”Det är inte så bra att dricka bassängvatten med
mycket klor.”
Barn: ”Jag har spytt av det en gång.”
”Jag med” säger flera barn.
Bibliotekarien: ”Då har vi lärt oss att vi inte ska dricka bassängvatten” (Byköpings bibliotek, observation 2).
Vid detta sagostundstillfälle berättas sagan Bockarna Bruse på badhuset som är en omarbetad version av den traditionella sagan om de
tre bockarna. Barnen uppmanas av bibliotekarien att med hjälp av
den berättade versionen göra kopplingar till den traditionella sagan,
vilket utgör ytterligare ett tillfälle där barnen ges möjlighet att flytta
perspektiven, dvs. att gå ifrån sagan som är konkret i detta nu och
göra kopplingar till det abstrakta, dvs. till något som hände då, i ett
annat sammanhang.
Bibliotekarien: ”Nu sätter sig trollet under vattenrutschkanan när
bockarna ska åka. Den lilla bocken ska börja åka. Hur brukar den
lilla (bocken) säga i den vanliga sagan?”
Barnen: ”Nej ta inte mig, ta den andra bocken” (Byköpings bibliotek, observation 2).
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Det hände också att barnen spontant gjorde kopplingar till den traditionella sagan. Ur mina observationsanteckningar:
Några av barnen kommenterar sagan och inledningsvis rör sig kommentarerna mycket kring hur sagan skiljer sig från den ursprungliga
sagan om bockarna Bruse. När bockarna ska in på badhuset måste
de betala och det innebär att de får ta pengar från våffelkassan (de
äter våfflor på söndagar). En flicka föreslår då i enlighet med den
ursprungliga sagan att de istället kan äta gräs. Bibliotekarien säger
att den stora bocken är väldigt förtjust i att äta våfflor (Byköpings
bibliotek, observation 2).
Ett sista tillfälle där barnen blir delaktiga och involveras i berättandet
som jag noterade under observationerna var i Loftbackens bibliotek.
Detta tillfälle var inte planerat då det uppkom spontant i och med att
ett brandlarm började låta under sagostunden. Ur mina observationsanteckningar:
Helt plötsligt låter ett brandlarm. En av pedagogerna går iväg för
att se så att inte det minsta barnet som går runt i bibliotekslokalen
har lyckats få igång något larm, men det verkar hen inte ha gjort.
Vi ser genom fönstret att skolbarnen går ut och bibliotekarie 2 går
för att se om det kan vara en övning på skolan. Bibliotekarie 1
avbryter sitt berättande och flera av barnen frågar, vad är det som
låter? De verkar lite oroliga och bibliotekarien säger att de kan hålla
för öronen.
Ett barn föreslår – ”Det blir en öronsaga!” Bibliotekarien säger
att man kan ju göra sagor tillsammans, kanske sagan om när vi
satt i biblioteket och hörde brandlarmet och så berättar bibliotekarien vidare om detta och försöker få barnen att bli involverade.
Hon ställer frågor som – ”Var skulle barnen springa?” ”Ut” svarar
barnen. Bibliotekarie 2 tar fram böcker om brandbilar och brandmän och bibliotekarie 1 visar dem för barnen och börjar berätta.
Det kommer en vaktmästare som säger att larmet ska stängas av.
Barnen sitter kvar och lyssnar på bibliotekarie 1 som berättar om
bränder och om brandmän utifrån böckerna (Loftbackens bibliotek,
observation 1).
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Här är det alltså något som händer i detta nu som sedan leder vidare
till en berättelse om brandbilar. Sådana tillfällen då barnen blir delaktiga i berättandet och relaterar här och nu till ett där och då kan
bidra till att utveckla barnens förmåga att tala om det icke-konkreta
och det som inte är omedelbart synligt, vilket i sin tur kan gynna den
abstrakta förståelsen. Det kan också leda till det Björklund omnämner som berättarkunskap (jmf Björklund 2008, s. 207).
Vid observationerna av sagostunder uppmärksammade jag vid
dessa tillfällen att barnen i samtal med bibliotekarien och andra barn
får utöva en sådan dekontextualiserad läsning som Liberg talar om
(2010) men min upplevelse är att just denna dimension av litteracitet
inte gavs särskilt stor prioritet. Det mest vanliga är att sagostunderna
innehåller samtal som leder till kontextualiserad läsning, vilket exempelvis tar sig uttryck genom att bibliotekarier ställer retoriska frågor
om handlingen, vilket de tidigare exemplen visar men även detta exempel från Strömsvik nedan, som visar på en relativt typisk dialog
som involverar bibliotekarien och barnen:
Bibliotekarien ställer frågor kring sagan som: ”Är det någon som ser
staden?” ”Ja” säger flera av barnen, ” där!” Barnen lyssnar och tittar
på bilderna. Bibliotekarien frågar – ”Vet ni vad en rosa vagn är?
Är det någon som har en rosa tröja på sig idag?” ”Ja” svarar några
barn, ”vi”. Bibliotekarien ställer frågor framförallt om färgerna
på vagnarna i sagan och hon kopplar sedan denna färg till barnens
kläder. Som exempelvis – ”Var är den gula vagnen? Är det någon
som har en gul tröja?” Barnen kommenterar djuren som ska kliva
på vagnarna. Barnen: ”Jag tror inte han fick plats… det tror jag…”
Bibliotekarien frågar: ”Är det någon som har blå kläder? Är hon
minst eller störst?” Barnen säger: ”Störst!” ”Hon har så stor rumpa
att hon inte får plats i vagnen”, säger en flicka som sitter längst
fram och som pratar mycket, skrattar och gestikulerar. Bibliotekarien talar med olika röster men sitter still på soffan framför barnen
och hon ställer mer frågor kring sagan. ”Kommer ni ihåg vad hon
hette?” ”Ja, valross” säger några barn. Bibliotekarien frågar: ”Vad
skulle hon handla?” (Strömsvik, observation 2).
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Här ser vi att frågorna mest rör sig kring där man just för ögonblicket
befinner sig i läsandet. Frågorna är således knutna till den aktuella
situationen, till den omedelbara handlingen och Liberg (2010) och
De Temple & Snow (2001) beskriver den här formen av dialog som
innehållandes ett situationsberoende språk vilket pekar mer mot en
kontextualiserad läsning.
Det är förstås inte bara bibliotekarierna som ställer frågor till barnen, ibland ställer barnen spontant frågor och dessa handlar ofta om
att de inte förstår vissa ord, någon del av handlingen eller att de undrar över vissa möbler eller rekvisita som finns i rummet. Vid något
tillfälle på Bullerbyns bibliotek undrade barnen vad som fanns bakom
draperiet som fanns i sagostundsrummet. Vid sagostunden i Kvarstad
ställde ett barn frågor kring just vissa ord men även kring handlingen.
Ur mina observationsanteckningar:
Sagan handlar om en hungrig jätte som äter upp allt i sin väg
– djur, människor, flickor till och med – till han spricker. Bibliotekarien sitter still i stolen men berättar fritt med hela kroppen
utan rekvisita. Sagan rymmer ett slags rim som ska återupprepas
vid flera tillfällen. Barnen uppmuntras att ta del av den. Denna
ramsa innehåller en hel del märkliga, ålderdomliga (?) ord. Pojken
bredvid mig frågar: ”Vad betyder kalvlåpa?” Bibliotekarien svarar
att det är ett slags skojrim. Jag undrar hur mycket barnen förstår
av dessa ord ” kalvlåpa, hästdänga, kokåpa” och det framstår som
helt rimligt att pojken frågar. Det är snarare märkligt att inte fler
barn gör det. Samma pojke ställer mycket frågor genom hela sagan;
”Varför är jätten så elak, varför flyger inte hästen?” Bibliotekarien
svarar honom men ganska kortfattat. Jag uppfattar det som om hon
är angelägen om att hålla svaren ganska korta för att hålla ett visst
tempo i sagoberättandet (Kvarstads bibliotek, observation 1).
Vid detta exempel fick inte barnet tillfullo svar på vilken funktion de
här skojorden har och barnets frågor kring handlingen visar, menar
jag, att sagornas innehåll ibland bör diskuteras mer med barnen.
När det handlar om att stimulera barns litteracitetsutveckling, i
synnerhet att bidra till att de får fler litteracitetsdimensioner än den
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fonologiska och språkutvecklande, spelar det alltså inte särskilt stor
roll huruvida bibliotekarien berättar fritt eller läser högt ur en bok.
Det viktigaste för utvecklingen av alla slags litteraciteter är att bibliotekarien samtalar med barnen, ställer relevanta frågor till dem och
att sagostunden rymmer tillfällen att utöva så kallad dekontextualiserad läsning. Det är lätt att tro att ett fritt, muntligt berättande skulle
öppna upp för flera samtal med barn, men det behöver det, såsom
exemplet ovan visar, inte göra. Som tidigare nämnts kunde jag vid
observationerna konstatera att den bibliotekarie som hade flest samtal
med barnen utgick från en bok (Byköping) och den som hade minst
interaktioner var den sagoberättare som berättade fritt, helt utan en
bok (Kvarstad). Däremot kan förstås ett fritt berättande ge en annan,
mer dramatiserad berättelse och möjligen är det lättare att upprätthålla ögonkontakt med barnen vid ett mer fritt berättande. Det är
också sannolikt alltid en fördel att ”kunna boken” man utgår ifrån på
sagostunden då det kan bidra till att man exempelvis kan ställa frågor
om handlingen, att man använder rösten på olika sätt och att man
kan diskutera bilderna på ett mer initierat sätt.
Sammanfattningsvis visar resultatet av observationerna att det
finns anledning att reflektera över hur bibliotekarien svarar på frågor
från barnen, ställer frågor till barnen och talar med dem om det som
berättas. Om syftet med sagostunder är att de ska vara språkutvecklande visar resultatet och även annan forskning att det snarare är på
vilket sätt bibliotekarien samtalar med barnen som hen bör lägga fokus på, än att fundera på i vilken utsträckning hen berättar fritt eller
tar hjälp av en bok eller en text eller bild. Att bibliotekarien engagerar
barnen i samtal om de berättelser som förmedlas under sagostunden
är som tidigare diskuterats, aspekter som bidrar till att barn utvecklar en annan dimension av litteracitet, nämligen dekontextualiserad
läsning, vilket i sin tur ger en fördel när barnen ska lära sig läsa och
skriva och för deras fortsatta läs- och skrivutveckling. För att bidra till
detta krävs således att bibliotekarien ställer relevanta frågor om det
som berättas och på så vis uppmuntrar barn att se kopplingar mellan
berättelsen och exempelvis barnens dagliga liv, andra berättelser eller
får barnen att reflektera över aspekter som rör livet i stort. De relevan62

ta frågorna öppnar också upp för barns delaktighet på ett annat sätt
än de retoriska då de sistnämnda liknar ett fråga-svarsmönster där det
finns ett ”rätt” svar och där bibliotekarier ställer frågor som de redan
vet svaret på och där barnens uppgift och kanske också delaktighet
går ut på att förstå vad den vuxna är ute efter. Klara Dolk menar att
den typen av frågor också är vanligt förekommande i förskolan och
att de medför att det är de vuxna som sätter agendan. Även om barnen
är så att säga verbalt delaktiga är det inte barnen som styr samtalet
(2014, s. 157). Detta leder över till just barnens delaktighet vilket
kommer att diskuteras i nästa kapitel.
Delaktighet
I såväl forskning som praktik talas det mycket om barns delaktighet,
i synnerhet kopplas begreppet till barns rätt att påverka de sammanhang som de ingår i. Ofta kan man se att delaktighet – både i forskning och praktik - kopplas samman med rätten att bestämma och
välja, dvs. barns rätt till delaktighet görs liktydig med rätten att delta
i olika former av beslutsfattande (Dolk 2014, s. 176). Delaktighet kan
också innebära något mer än detta. Dolk menar att delaktighet handlar om att få ett erkännande. Det går inte enbart ut på att få rätten
att välja eller bestämma, utan snarare handlar delaktighet om att bli
inkluderad i ett sammanhang på ett sätt som gör att ens närvaro erkänns och uppmuntras. Delaktighet bör således ses som en princip
som kan utjämna maktbalansen mellan vuxna och barn, där barn får
vara med på lika villkor som andra deltagare (Dolk 2014, s. 180). Om
delaktigheten blir villkorad till att barnen bara får tala om de säger
det vuxna vill höra, kan delaktighet rent av bli en skyldighet vilket
faktiskt också kan medföra att man väljer att inte ta del av något.
Att låta bli att tala eller att delta eller att vara kritisk och få möjlighet
att uttrycka detta kan alltså också lite paradoxalt uppfattas som ett
uttryck för delaktighet (Dolk 2014, s. 169). Jag ska återkomma till
det sistnämnda men först vill jag kort diskutera barns möjligheter till
delaktighet under sagostunderna.
Förstudien visade att barnen inte tillfrågades vid valet av den litteratur eller de berättelser som användes under sagostunderna och jag
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upplevde inte vid något tillfälle att barnen tillfrågades efter sagostunderna om vad de tyckte om exempelvis innehållet. Detta innebär att
barns möjligheter till delaktighet begränsas till utrymmet innanför
de ramar som bibliotekarier (och i vissa fall pedagoger) har skapat för
dem. Det är en bild som stämmer överens med resultatet från Amira
Sofie Sandins studie av lässtimulerande projekt på bibliotek där hon
kunde konstatera att barn mycket sällan var med från början och påverkade syfte, innehåll eller utförande av lässtimulerande projekt. Det
är ofta vuxnas uppfattade behov hos barnen som ligger till grund för
dessa projekt (2011, s. 94). Sandin menar att man också måste skilja
på att delta i själva aktiviteterna och att delta i planering av verksamheter. I relation till sagostunderna kan således konstateras att barnen
inte är delaktiga i planeringen men att de förstås är deltagande i aktiviteten sagostunder. Men vad innebär det att ta del av en sagostund?
Är det att bara vara närvarande? Är man delaktig bara genom att vara
närvarande? Utifrån Harry Shiers modell från 2001 (som citeras av
Sandin) innebär delaktighet något mer än att så att säga bara vara på
plats. Shier menar att delaktighet också går ut på att barn blir lyssnade
på och att barn också får stöd att uttrycka sina åsikter, dvs. att de vuxna skapar ett sammanhang där barnen känner att de kan uttrycka sig
och att vuxna också tar hänsyn till barns åsikter. Ytterligare en aspekt
som är viktig för reell delaktighet är att barn har möjlighet att vara
aktörer, dvs. att barn inte bara blir lyssnade på, utan att deras åsikter också får ett genomslag och påverkar verksamheten (Sandin 2011,
s. 187 ff.). Med utgångspunkt i detta resonemang menar jag utifrån
observationerna att barn blir lyssnade på under sagostunderna och
att de vid flera tillfällen får stöd att uttrycka sina åsikter, i några fall
får deras uppfattningar även konsekvenser för det som händer under
sagostunden (Loftbacken observation 1 och i Byköping observation
2). Men jag kan också se att barns delaktighet i sagostunden begränsas vid flera tillfällen, inte minst av pedagogerna, vilket jag strax ska
återkomma till.
Jag skrev inledningsvis att ett mått på delaktighet även kan vara
att barn känner att de har möjlighet att protestera och vara kritiska,
dvs. att barn på olika sätt uppvisar motstånd mot de verksamheter
66

som vuxna planerat för dem. Trots att vuxna har större makt än barn,
är barn inte oförmögna att utöva makt över vuxna i vissa situationer
(Dolk 2014, s. 181). Att ge uttryck för motstånd är också ett sätt att
skaffa sig kontroll över en situation och få utöva ett aktörskap, vilket
ju ovan diskuterades som ett mått på delaktighet. Vid några tillfällen
noterades detta under observationerna, som här i Loftbacken där barnen inte uppvisade någon större entusiasm inför en händelse under
sagostunden:
Bibliotekarien börjar läsa upp den första versen i Hellsings bok
Lapprika Papprika. Sedan uppmanar hon barnen att läsa med
och det gör de flesta. Hon upprepar versen igen men nu med vissa
rörelser till. Bibliotekarien uppmanar barnen att försöka göra dessa
rörelser. Några av de vuxna, bland annat den pedagog som jag talade med innan upprepar såväl ramsa som rörelse men jag ser få barn
som gör försök till att göra rörelsen. Barnen sitter på mattan och förefaller att lyssna uppmärksamt och de flesta försöker att läsa med i
ramsan men nästan ingen prövar rörelser. Bibliotekarien frågar om
de vill ta versen igen, men då svarar flera av barnen nej. Då byter
bibliotekarien vers och säger den här bygger på rim och på att ni ska
komma på rim. Barnen börjar då spontant att rimma (Loftbackens
bibliotek, observation 1).
Här kan vi se att barnens åsikter får betydelse för aktiviteten då bibliotekarien bytte ramsa efter att flera barn sagt att de inte ville höra
versen igen. Bibliotekarien gav också utrymme för barnens åsikter då
hon frågade om de ville höra versen igen. Barns busande med inslag av
humor och skämtande kan också uppfattas som en form av motstånd.
Under sagostunden på Strömsviks bibliotek leker barnen Sagan om
bockarna Bruse, men i slutet av leken börjar barnens lek att avvika från
hur bibliotekarien hade tänkt sig den:
Stämningen är lite upptrissad och flera barn börjar skojbråka med
varandra. Bibliotekarien säger: ”Grabbar, nu ska vi leka en lek!”
Och så lägger bibliotekarien ut den röda mattan igen. Flera av
barnen skriker; ”Bajskorv, ja, bajskorv” och försöker krypa under
mattan. Bibliotekarien försöker att få kontroll över barnen och
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säger: ”Nej inte under.” Hon försöker få uppmärksamhet och samla
ihop barnen som nu busar. Bibliotekarien börjar sjunga Imse vimse
spindel och gör rörelser. Några av barnen lyssnar och lugnar ner sig
något. Bibliotekarien säger: ”Nu sätter vi oss. Har ni gjort tystleken?
Schhh … visa Åse att ni kan vara tysta. Vem är bäst på tystleken?”
(Strömsvik, observation 1).
När barn inte anpassar sig till den föreställning som vuxna har av hur
man ska uppföra sig skapar detta förstås en problematisk situation för
de vuxna. På Strömsviks bibliotek avslutade bibliotekarien sagostunden strax efter att detta inträffade och hon sa efteråt att hon slutade
i förtid eftersom det blev en så uppjagad stämning och att det kunde
slutat med att någon gjorde illa sig. I exemplet ovan pratar barnen
om bajskorvar och Dolk beskriver i sin studie hur barnen på en förskola ofta skämtade med hjälp av ”kiss och bajs” humor, bland annat
genom att starta ”pruttklubbar”. Hon menar att barns humor kan
uppfattas som ett sätt att göra motstånd mot vuxnas förväntningar.
Just skämt kring kiss och bajs kan vara ett effektivt instrument för att
exkludera vuxna och skapa en gemenskap mellan barnen då vuxna
sällan delar den typen av humor (Dolk 2014, s. 207). Även Christina
Johnson konstaterar i sin studie av sagostunder att det förefaller finnas ett slags etablerad ”pruttdiskurs” som kommer till uttryck bland
barnen, i synnerhet bland pojkar, under sagostunden (2014, s. 47). I
ovanstående observationsutdrag är det också pojkar som deltar i leken
kring bajskorv. I exemplet ovan kan vi se att barnen på ett lekfullt sätt
tar kontrollen över situationen och för några ögonblick är det inte bibliotekarien som har kommandot. Ytterligare ett exempel som skulle
kunna uppfattas som uttryck för ett slags motstånd uttryckt av ett enskilt barn är en händelse under observation 2 på Strömsviks bibliotek.
En pojke som sitter långt bak är fokuserad på ett plåster som han
har på armen. Han frågar: ”Vem vill kolla på mitt plåster?” Bibliotekarien säger att vi kan ta det sedan och fortsätter att berätta.
Pojken med plåstret drar ner tröjärmen och börjar visa plåstret för
de barn som sitter närmast. Bibliotekarien fortsätter att läsa och
uppmärksammar inte det. Pojken med plåstret har nu dragit av
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sig tröjan till hälften och fortsätter att visa sitt plåster. Han säger –
”Efter detta, kan vi titta på mitt plåster då?” Bibliotekarien svarar
något jag inte riktigt hör. De tre pojkar som sitter runt pojken med
plåstret är lite ofokuserade och bibliotekarien säger till dem ibland.
Sagostunden fortlöper. Bibliotekarien säger efter en liten stund:
”Sagan är slut och nu tänkte jag fråga er …” Hon hinner inte tala
färdigt innan flera av barnen avbryter henne och säger: ”Först ska
vi titta på Leonards plåster”. Leonard ställer sig i mitten av gruppen
och går runt och visar plåstret för alla (Strömsvik observation 2).
Pojken fokuserar under hela sagostunden mer eller mindre på plåstret
och för honom är övriga barn en publik inför vilken han är angelägen
om att visa upp detta. Som vi ser här ovan ställer han återkommande frågor till bibliotekarien om han kan få visa upp plåstret och det
förefaller vara viktigt för honom. Vi kan också se att det är de övriga barnen som efter sagan påminner bibliotekarien om att Leonard
måste få visa upp sitt plåster. Leonard förefaller att inte fullt ut delta i
sagostunden utan skapar sig en egen aktivitet och involverar även periodvis andra barn i denna. Bibliotekarien tillåter också detta så länge
det inte stör övriga barn eller så uppmärksammar hon inte riktigt
vad som händer. Exemplet visar också att det ofta pågår en mängd
interaktioner mellan barnen under sagostundens gång. Det finns en
tydlig kommunikativ aspekt när det gäller barnens litteraciteter under sagostunder. De kommenterar gärna berättelsen men framförallt
bilder och rekvisita – vissa barn gör det högt inför alla, medan andra barn förefaller att tala mer sinsemellan (jmf Björklund s. 230).
Även Christina Johnson visar i sin studie av sagostunder att barnen
förefaller att kommunicera särskilt mycket just i samband med att de
använder sig av rekvisitan (2014, s. 46). Samtidigt är det viktigt att
lyfta fram att många barn är relativt tysta under sagostunden vilket
i sig också uttrycker ett slags kommunikation, men en ordlös sådan.
Många av barnen uppvisar en mängd kroppsliga uttryck såsom gester,
miner och blickar och detta bidrar också till gruppdynamiken. Johnson beskriver i sin observationsstudie hur barnen på olika sätt uttrycker känslor exempelvis intensiva och spända blickar av förväntan när
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lådan med rekvisita öppnades (2014, s. 50). Detta är också något som
jag lade märke till under observationerna. Barnen interagerar också
sinsemellan både genom att viska till varandra men också kroppsligt
genom att titta på, röra, putta och/eller peta på varandra. Ett exempel
på detta är från Bullerbyns bibliotek:
Två flickor sitter bredvid varandra och interagerar på olika sätt med
varandra under sagostunden. De tittar på varandra och de förefaller ha någon slags ordlös kommunikation. Den ena flickan lägger
sin hand på den andra flickans ”ruta” (de ska sitta i var sin ruta
som finns i mattan de sitter på). De blir tillsagda av pedagogerna
vid flera tillfällen (Bullerbyn, observation 1).
McKenzie, Stooke & McKechnie konstaterar i en kanadensisk studie
att barnen ”lär sig” hur det går till på en sagostund genom att titta på
hur andra gör under sagostunden, i synnerhet gäller det för de barn
som är där för första gången (2007). Det var svårt att vid observationerna veta vilka barn som var nybörjare och vilka som var erfarna
sagostundsdeltagare. Mitt intryck är att många barn var relativt vana
vid att delta i sagostunder och att de snabbt fann sig tillrätta vid de
tillfällen som jag observerade. Även de bibliotekarier och den sagoberättare som ledde sagostunderna gav intryck av att ha förhållandevis
lång erfarenhet av detta.
En grupp vuxna som dock påverkar sagostunderna i relativt hög
utsträckning och som man som bibliotekarie inte alltid tänker på är
de förskolepedagoger som följer förskolegruppen till sagostunden och
som också deltar. Vid observationerna kunde jag notera att de ofta
uppför sig som vuxna som tar med ”sina” barn till främmande, dvs.
mycket angelägna om att barnen uppför sig på de sätt som pedagogerna antar att man ska uppföra sig på, på bibliotek. Deras föreställningar om vad som är ett korrekt sätt att vara på biblioteket och vad man
förväntas göra där och uppföra sig på överför de till barnen. Detta
uppförande innebär bland annat att barnen inte får prata för mycket
eller för högt, inte stoja med varandra och inte röra vid rekvisitan. I
Byköping observerade jag detta under den efterföljande pysselstunden:
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Några av barnen visar då (dvs. efter sagostunden) intresse för
rekvisitan men en pedagog är snabbt framme och säger: ”Nej ni får
inte vara där framme” (dvs. där bibliotekarien satt och berättade
sagan). Bibliotekarien har inte sagt att barnen inte får vara där.
Hon har heller inte sagt att de får vara där. Till mig sa hon innan
att barnen gärna får leka med rekvisitan, men det har inte pedagogerna uppfattat.
En förskolegrupp går. Bibliotekarien pratar med pedagogerna. Flera
pojkar har nu gjort pappersdrakar och rör sig framför mig där jag
sitter. De sneglar återigen på rekvisitan och en pojke vågar sig fram
för att titta på den. En pedagog går fram och tar kort på boken
som användes under sagostunden. En flicka och pojke rör nu vid
rekvisitan, men pedagogen säger till – ”Ni får inte röra!” Barnen
går därifrån men håller sig i närheten och då går pedagogen istället
fram och rör vid trädet/rekvisitan. Ingen av barnen rör sig nu i
närheten av rekvisitan utan håller på och leker med sina drakar
(Byköping, observation 1).
I exemplet är det tydligt att olika regler gäller för vuxna och barn,
pedagogen rör vid rekvisitan men barnen får uppenbarligen inte göra
det. Detta är bara ett exempel på att pedagogerna villkorar barnens
användning av biblioteket på olika sätt, därför att de har föreställningar om vad man får och inte får göra där. Ytterligare exempel på
pedagogers inverkan på sagostunder är pedagogen som svarar i telefon
när barnen ska presentera sig på sagostunden:
”Är det någon som vill börja presentera sig”, frågar bibliotekarien?
Ja, svarar flera barn och bibliotekarien presenterar sig själv och ger
sedan kulan till ett av dessa. Barnen börjar presentera sig och säga
vad de gillar, några vill inte säga något. Under tiden ringer en av
pedagogernas telefoner. Hon svarar och pratar några ord, men jag
hör att hon försöker avsluta. Det avleder ändå en del av uppmärksamheten från barnens presentationsrunda och jag upplever att det
stör sagostunden (Byköping, observation 2).
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Eller i Bullerbyn där pedagogerna vid båda tillfällen då jag var där
och observerade själva svarade på de rim som barnen var tänkta att
verbalt fylla i. De kom också med väldigt mycket tillsägelser till barnen hela tiden. Ur mina observationsanteckningar:
Jag noterar att pedagogerna pratar ganska mycket under sagostunden, dels återupprepar de vad bibliotekarien säger, dels tillrättvisar
de barnen hela tiden. En av pedagogerna går runt och tar kort och
jag upplever att det stör sagostunden. Det är tydligt att pedagogen
vill få med rekvisitan på bilderna, vilket gör att hon går fram och ta
bilder ur vissa vinklar. I vissa fall innebär det att hon nästan ställer
sig mellan bibliotekarien och barnen. Jag tänker att bibliotekarien
nog måste bli irriterad över detta. En pojke får vid upprepade
tillfällen tillsägningar av en av pedagogerna av typen: ”Lyssnar du
nu? Sitt upp!”
Barnen ska vid upprepade tillfällen räkna upp de olika djur som
kryper in i vanten enligt en särskild ramsa, vilket inbjuder till
interaktion. Pedagogerna läser också upp ramsan och påminner
barnen om vilken ordning och vilket djur som är rätt. Jag tänker att
de inte låter barnen svara själva utan att de går in med rätt svar för
snabbt. Jag är förvånad över att pedagogerna tar så stor plats under
sagostunden, de ” fyller i rätt svar i barnens ställe, tillrättavisar,
påminner etc. Jag undrar hur bibliotekarien uppfattar det. Pedagogerna återupprepar också vad bibliotekarien säger hela tiden. Om
bibliotekarien säger: Vad är det för djur? och håller upp en plastigelkott och barnen inte svarar direkt frågar pedagogerna: Vet ni vad
det är för djur, vad är det för djur? (Bullerbyn, observation 1)
Efter sagostunden talade jag med bibliotekarien som också uppfattat
pedagogernas agerande som störande. En möjlig förklaring till att de
så att säga talade i barnens ställe var att de hade en vana av att gå in
och tolka det barnen säger samt tala i deras ställe eftersom detta var
en grupp flerspråkiga barn som i flera fall inte behärskade svenska
så väl. Samtidigt var det åtskilliga barn som hade goda kunskaper i
svenska och barnen fick inte en chans att varken svara eller lära sig
något i och med att pedagogerna gick in nästan omedelbart med rätt
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svar. Det blev också en problematisk situation att hantera för bibliotekarien som blev störd i sitt berättande av pedagogernas agerande. Jag
upplevde också att de var ”på” barnen hela tiden med olika typer av
uppmaningar och tillrättavisanden, sitt upp, lyssna nu, sluta, hörde ni
etc. Pedagogernas ständiga tillrättvisanden störde sagostunden mer
än att barnen ibland pratade eller låg ner. Jag upplevde att alla barn
åtminstone periodvis lyssnade på berättelsen, försökte hänga med i
ramsorna och rimma. Detta är ett exempel och tyvärr inte det enda
där pedagogernas agerande, inverkade negativt på barnens delaktighet och på själva sagostunden. I förlängningen kan man säga att deras
agerande undergrävde syftet med sagostunden, om syftet var att bidra
till språkutveckling. Även vid det andra observationstillfället i Bullerbyn inträffade detta med att pedagogerna fyllde i rätt rimord innan
barnen hann svara:
Barnen förstår inte inledningsvis vad bibliotekarien menar att de
ska göra och gissar på andra saker än en papegoja, men pedagoger
fyller i rätt rimord. Bibliotekarien prövar ytterligare rim, nu med
ett plastfår. ”Idag fyller jag år sa ett … ” Återigen fyller pedagogerna i rätt ord. Stämningen blir lite livlig, barnen ger olika rimförslag men ibland blir det fel, fast de nu verkar ha förstått hur det är
tänkt att gå till. De verkar köra fast på pingvin och gissar på andra
djur som rimmar som kanin och en pedagog föreslår hermelin. Det
känns som om pedagogerna också försöker hitta rätt rimord och låter
sig inte hejdas av att det ju är barnen som i första hand är tänkta
att svara, utan de fyller i, i synnerhet om barnen inte verkar kunna.
De hyssjar också barnen en hel del. En pojke längst fram får tag på
grodhanddockan och börjar leka lite med den, men bibliotekarien
tar ifrån honom den. Det är tydligt att flera barn vill titta på och
leka med rekvisitan och bibliotekarien säger inte än, utan sen får
ni leka med den… Då griper pedagogerna in och säger till – ”Sitt
ner!”
Här har bibliotekarien kontroll över situationen men pedagogerna söker ändå ta kommandot. Fortsättningsvis kan vi se vad som händer
när bibliotekarien lämnar rummet.
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Vilken obehaglig stämning, tänker jag som sitter där. Det känns
också olustigt att hon lägger skulden på barnen för sitt utbrott. Pedagogen försöker lätta upp den tryckta stämningen genom att fråga
barnen om de tyckte att det var kul med sagan. Flera av barnen
svarar ja medan en pojke säger nej. En flicka säger att den var bra
för att det var prinsessor och prinsar. Jag får intrycket av att de är
stukade efter pedagogens utbrott men efter en stund börjar de röra
på sig igen. En pojke leker med grodhanddockan och flera av barnen
börjar rulla runt på mattan, några rör vid lampan. Pedagogen
säger återigen till flera gånger. Nu är bibliotekarien tillbaka och pedagogen går ut för att se om den andra gruppen är klar. Då rör sig
alla barnen, en pojke tittar bakom draperiet trots att bibliotekarien
säger till. Ett barn låser dörren så att pedagogen inte kommer in
när hon är tillbaka. När hon kommer in är hon riktigt arg och tar
barnet bryskt i armen och säger till barnen att gå. De går (Bullerbyn, observation 2).

minera dennes auktoritet. Pedagogen reagerar också återigen mycket
starkt på detta. Sammanfattningsvis är pedagogernas påverkan på
barnen och barnens delaktighet under sagostunderna påtaglig under
de tillfällen jag observerade, i synnerhet i Bullerbyn men även vid vissa stunder i Byköping. Man kan också konstatera att sagostunderna
utgör en praktik som skapas gemensamt av såväl barn som bibliotekarie. Men sagostunderna influeras även av andra vuxna som kan vara
relativt okunniga om biblioteket som plats men som utifrån erfarenheter och kunskaper från andra kontexter (i detta fall förskolan) påverkar det som händer under sagostundstillfällena. Observationerna
visar också att det inte bara är litteraciteter som kommer till uttryck
under sagostunderna utan det är också en hel del uppfostrande och
discplinerande, men även omvårdande praktiker som ryms inom ramarna för verksamheten (jmf. McKenzie & Stooke 2007).

Foto: Anita Lindqvist

En pedagog tar med halva gruppen för att gå och klä på sig. Bibliotekarien följer med dem. Andra gruppen och en pedagog stannar
kvar i rummet och flera av barnen börjar röra på sig. De är nyfikna
på rekvisitan men även på sagostundslampan som är i form av en
flugsvamp. De blir tillsagda vid upprepade tillfällen av pedagogen
men det får ingen effekt. Till slut skriker pedagogen till barnen.
Hon tar verkligen i på skarpen och jag upplever att det är en väldigt
otrevlig ton. Barnen blir då ganska ”spaka” och sätter sig ner, de
pratar inte längre utan tystnar. Pedagogen säger då flera gånger”Vad trist att jag behövde höja rösten, vad tråkigt …”

Vad är det som händer här egentligen? Det är tydligt att pedagogen
söker förhindra barnens användning av rekvisitan och kanske känner
hon sig stressad över att hennes tillsägelser inte får någon verkan när
jag sitter där. Hennes utbrott upplever jag som opåkallat häftigt och
jag som är betraktare känner mig mycket obehaglig till mods och jag
hinner tänka att jag borde kanske göra något eller säga något. Att
ett barn låser dörren för pedagogen när hon ska tillbaka till rummet
uppfattar jag som ett uttryck för motstånd och som ett sätt att under74

75

Rörelse, rekvisita och bilder
Sagostunden består sällan av att man enbart läser högt ur en bok, ofta
används en bok som utgångspunkt för berättelsen som sedan ofta berättas med hjälp av rekvisita, bilder eller ”leks” fram som i Strömsvik.
Några bibliotek erbjuder också möjligheter för barnen att pyssla och
måla i samband med sagostunden som i Byköping och i Loftbacken.
Bilderna i bilderböckerna förefaller vara centrala för barnen och mitt
intryck är att barnen många gånger besitter en uppmärksamhet vad
gäller bilderna som vida överstiger bibliotekariens. Detta är om man
tänker efter egentligen inte förvånande då det stora flertalet av de barn
som deltar i sagostunden inte är läskunniga. För dem blir således inte
texten i boken det viktigaste, utan för dem är det istället bilderna
som är av större betydelse. Detta visade sig i följande exempel från
Byköping:
Bibliotekarien tar fram plastade pappfigurer som ska föreställa
Memo och Mysen. Ett barn påpekar att figuren inte har samma
färg på halsduken som Mysen har i boken.
”Nej” säger bibliotekarien, ” det är riktigt, men jag hade ingen
halsduk i den färgen.” Bibliotekarien tar fram ett rött garnsnöre och
frågar: ”Vad kan man göra med det?” Hon knyter fast det i plastpåsen och barnen skriker – ”En drake, en drake. Påsen blir en drake!”
Bibliotekarien säger: ”Den flyger riktigt bra. Mysen står och tittar
på. Vad tror ni hon tänker på?”
Barnen säger: ”Han tänker att jag vill också vara med!” Bibliotekarien fortsätter att berätta – ”Mysen ser inte vad som ligger i gräset.
Vad är det som ligger där (pekar på en sten)?” Barnen ropar – ”En
sten!”.
[…]
Bibliotekarien berättar vidare med hjälp av rekvisita och sedan visar hon bilder ur boken. Flera barn säger att de inte ser, så bibliotekarien visar runt boken flera gånger. Nu tar hon fram rekvisita som
ska visa på vinden och frågar: ”Hur kan man låta vind?”. Barnen
blåser och viftar med armarna. Bibliotekarien visar återigen på bil76

der i boken. En flicka säger att hon ser en halsduk i trädet på bilden
i boken. Så pekar hon på låtsasträdet och rekvisitan och påpekar att
denna inte stämmer överens med bilden därför att pappfiguren av
Mysen fortfarande har på sig sin halsduk (Byköping, observation 1).
Här händer flera saker som är värda att lyftas fram. Vi kan dels se att
bibliotekarien både ställer relevanta frågor, som exempelvis frågan om
vad barnen tror att Mysen tänker på och dels retoriska frågor som frågan om vad det är som ligger i gräset. Det är också tydligt att bilderna
och rekvisitan är viktiga för barnen och det förefaller också vara betydelsefullt att rekvisitan stämmer överens med bilderna i boken. Inom
forskning talar man idag om visuell läskunnighet vilket kortfattat
innebär att kunna läsa och tolka det visuella. En aspekt av detta är att
budskapet i en bok kan skilja sig åt mellan text och bild. Bilderna kan
signalera en betydelse medan texten har en delvis annan innebörd och
tillsammans kan dessa ge ytterligare ett budskap. För ett barn som
inte är läskunnigt och därmed inte kan uppfatta text och bild som en
helhet, blir då frågan hur hen uppfattar det visuella. (Sparrman 2002,
s. 96 ff. även Simonsson 2004, s. 28). Björklund beskriver i sin studie
av yngre förskolebarns litteraciteter att för barnen utgör inte sällan
bilderna i en bok förgrunden medan språket snarare väntar i bakgrunden (2008, s. 205). Simonsson konstaterar att för barn är bilderna i
böckerna helt centrala – de skapar mening med hjälp av bilderbokens
bilder men det är oftast bilderbokstexterna som pedagogerna lyfter
fram och som också avgör vilka böcker som barnen ska få tillgång
till på förskolan. Hon konstaterar vidare att användningen av bilderböcker skiljer sig åt mellan vuxna och barn – för barn är de visuella
uttrycken de viktigaste (Simonsson 2004, s. 204-205). Huruvida det
är texterna som ligger till grund för vilka berättelser bibliotekarierna
väljer att förmedla har inte undersökts i denna studie men förstudiens
resultat låter oss ana att det kan vara så (se kapitel 3).
Simonsson konstaterar också att barn använder bildernas visuella kommunikation i högre grad än det skrivna, men när läskunniga
läser berättelsen får texten den större betydelsen för tolkningsakten.
Det vill säga att när barnen enbart har tillgång till bilderna fantiserar
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de relativt fritt utifrån dessa, men när texten tillkommer (av någon
läskunnig) så är den mest avgörande för tolkningen (2004, s. 205). En
parallell till detta märks vid ovanstående exempel där barnen vid flera
tillfällen påpekade att rekvisitan inte stämde överens med bilderna i
boken. Här framstod bilderna i boken som facit med vilken rekvisitan
inte stämde överens. Ytterligare ett exempel på att bilder har en stark
dragningskraft på barn visar följande exempel från Kvarstads bibliotek. I en kortare paus mellan sagorna fästs barnens uppmärksamhet
på de bilder som är målade på väggarna i rummet där sagostunden
äger rum:
Några av barnen pekar på de bilder som är målade på väggen och
frågar: ”Vad är det vita som är på slottet?”. ”Moln” svarar sagoberättaren. Barnen börjar spontant prata om bilderna som finns
på väggarna. Sagoberättaren avbryter och säger: ”Nu kommer en
saga till och man kan hjälpa till med rim i denna saga!” (Kvarstad,
observation 2).
Jag får intrycket att det viktigaste för barnen inte alltid är att höra
en saga till eller ens höra sagan till slut. För många barn förefaller
bilderna eller att leka med rekvisitan som den viktigaste och mest
intressanta aktiviteten under sagostunden. För bibliotekarien och sagoberättaren ligger dock fokus nästan alltid på texten och på berättelsen. Barnen tycks också kommunicera mer med varandra kring just
bilderna och rekvisitan. Här har vi ett exempel från Strömsvik som
visar på hur barnen kommenterar bilderna i boken som bibliotekarien
berättar ur (Bockarna Bruse):
Pojkarna längst fram kommenterar bilderna: ”Vad fult troll!”
Pojkarna längre bak kommenterar också och de säger ”Han var inte
så stor” och ”Han föll ned – tur det!” En pojke pekar på bilderna
och säger: ”Titta, det ser ut som en krokodil. De är tjocka nu.” En
annan säger: ”Det har inte jag sett” (Strömsvik, observation 1).
Även Simonsson konstaterar i sin studie om bilderböcker i förskolan
att bilderna utgör utgångspunkten för att fantisera och tala vidare
med varandra (2004, s. 203). Hon menar vidare att det inte är själv78

klart att bilderna är lättillgängliga och att det kan krävas en hel del
ansträngning att förstå dem vilket kan förklara att barnen gärna vill
diskutera bilderna tillsammans med andra (2004, s. 206), vilket också
avspeglas i exemplet ovan. Anna Sparrman menar även hon att kamrater har en stor betydelse vid tolkning av det visuella, dvs. samtal
med andra ger kunskap och kompetens kring visuella uttryck såsom
bland annat symboler (2002, s. 118).
Vid flera sagostundstillfällen följs berättandet och läsningen upp
med andra aktiviteter såsom målning/bildarbete, pyssel och dramatiseringar genom lek. I Loftbacken erbjuder de efter sagostunden
stafflimålning enligt Reggio Emilia-pedagogiken. I Byköping åtföljdes båda observerade sagostundstillfällen av att barnen fick rita och
pyssla. Syftet är som jag uppfattar det att barnen får utveckla bilder i
anslutning till den berättade sagan. Så här presenterar bibliotekarien i
Byköping den efterföljande ritstunden:
Bibliotekarien berättar att författarna till den bilderbok de läst har
jobbat med kollage när de gjort bilderna och att barnen också ska
få göra det och visa på olika känslor. Ett barn börjar då berätta om
känslor och en annan visar sin tatuering. Bibliotekarien visar på ett
kollage och frågar ”vilka känslor visar denna”? ”Glad” säger några
barn. Bibliotekarien säger att ” ibland går våra böcker sönder och
då kan man använda dem till detta. Men ni får hitta på som ni
vill, ni har inte så mycket tid. Hon som gjort boken gömmer också
ansikten i bilderna och det kan ni också göra – ta varsin plats!”
Barnen sätter sig och pysslar, pedagoger är med vid borden, även
bibliotekarien. Jag försöker höra det som sägs vid det närmaste bordet där det sitter tre flickor och en pojke. Jag hör pedagogen instruera inledningsvis; ” du kan ju klippa hål, alla kan man inte ta, man
kan klippa lite här och där”. Barnen förefaller engagerade i pysslet,
de limmar, klipper och ritar (Byköpings bibliotek, observation 1).
Jag upplever att för många barn utgör pysslandet och målandet och
möjligheten att leka med rekvisitan och själva eller tillsammans med
kamrater bläddra i boken, själva höjdpunkten med sagostunden. Vid
andra observationen i Byköping hann inte förskolegrupperna stanna
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särskilt länge efter att själva sagan berättats och besvikelsen var tydlig
bland barnen.
Bibliotekarien säger: ”Nu ska vi åka hem från sagolandet”. Sen säger hon en ramsa. Hon berättar vidare: ”Nu får ni titta på sakerna
i lådan och så kan man sätta sig och pyssla. Man kan göra sådana
här” (lyfter upp en bild av ett troll fastsatt på en pinne). En flicka
säger: ”Jag vill faktiskt leka här” (vid rekvisitan). ”Snart” säger bibliotekarien, ”en del kan börja pyssla och andra leka”. Barnen bryter
upp och en grupp sätter sig och pysslar. En pojke tar genast boken
och läser/tittar på bilderna. En pedagog säger att gruppen måste gå.
Det märks att barnen blir besvikna och bibliotekarien säger att de
kan ta med sig lite pyssel hem till förskolan. Pojken tittar vidare i
boken, ytterligare en pojke sätter sig bredvid och tittar i boken. De
kommenterar bilderna. Det visar sig att den andra gruppen också
måste gå så alla avviker ganska snabbt efter sagostunden. Två flickor
sitter kvar in i det längsta och pysslar (Byköping, observation 2).
Rekvisitan har liksom bilderna som funktion att bära upp och tydliggöra innehållet i den berättade sagan. Rekvisitan som används
vid sagostunden brukar väcka mycket intresse hos barnen. De vill
gärna röra vid den och även leka med den efter sagostunderna, vilket ovanstående exempel visar. Mitt intryck är att det sällan ges tid
till detta, förskolegrupperna har ofta relativt bråttom tillbaka och de
sagostundsgrupper som är ”öppna” har inte erbjudit barnen att leka
med rekvisitan i särskilt hög utsträckning. Det jag har observerat är
att efter att sagan är berättad så har barnen möjlighet att gå fram
och känna på rekvisitan men någon tid till reell lek finns inte. Fokus
för bibliotekarien under sagostunden ligger på själva berättelsen och
sagan och det övriga, dvs. rekvisita och bilder som i många fall utgör huvudnumret för barnen, betraktas och används av bibliotekarien
som ett stöd för att berätta sagan. Utifrån det resultatet finns det således anledning att reflektera över i vilken mån man bejakar hela spektrumet av barns litteraciteter under sagostunden. Carina Fast konstaterar att bilder och bilderböcker spelar en viktig roll i barns liv och att
de med hjälp av bilderna skapar mening utav texten. Vuxenvärlden
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uppmanar dock ofta barn att fokusera på texten istället för att titta
på bilderna (2008, s. 88-89) och delvis samma budskap menar jag
att sagostunderna förmedlar då dessa i så hög utsträckning fokuserar
på berättelsen. Fast menar dock att bilder lägger en lika viktig grund
för litteraciteter som en läst text eller berättelse, exempelvis genom
att barnen med hjälp av bilder kan skapa en egen berättelse (2008,
s. 88). Hon betonar även att det är viktigt att barn får uttrycka sig i
bild, inte minst då detta kan leda fram till insikten om att man kan
uttrycka sig på andra sätt än genom bild, vilket i sin tur kan bidra
till att barnet tar de första stegen i sin skrivutveckling (2008, s. 98
ff.). Fast menar att om skolans läs- och skrivundervisning ska bli relevant och meningsfull för barnen så måste pedagogen utgå från barns
erfarenheter och intressen (2008, s. 138). Detta resonemang skulle
också kunna gå att applicera på sagostunderna, menar jag. Om en
ambition med sagostunden är att utgå från barnens perspektiv är det
rimligt att barnens stora intresse för just bilder och rekvisita får större
utrymme under sagostunden.
I Strömsvik följs läsningen upp med att barnen får leka sagan. Vid
de två tillfällen som jag är där är det de Tre bockarna Bruse samt
Djurens tåg av Christian Wormell som berättas för att sedan dramatiseras av barnen. Det är ingen fri lek i bemärkelsen att barnen själva
får skapa sin lekvärld och fritt utnyttja rekvisita, utan bibliotekarien
styr leken i relativt hög utsträckning. Här är följande utdrag ur mina
observationsanteckningar:
Bibliotekarien plockar fram rekvisita ur en låda. Hon verkar inte
hitta det hon ska ha så hon frågar den andra bibliotekarien - ”Kan
du hjälpa mig?” Barnen tittar på och bibliotekarien vänder sig till
dem och säger – ”Ska vi ta oss till tåget?”
Den andra bibliotekarien letar och säger: ”Jag hittade det …”
Bibliotekarie 1 sätter på musik och uppmanar barnen att ta varandra två och två i händerna och så dansar och springer de runt i
biblioteket. Barnen skrattar. Musiken stängs av.
Bibliotekarie 1 frågar – ”Vill ni ha 50 öre? Ni måste stå i kö när ni
får pengar …”
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Barnen ställer sig i kö och bibliotekarien delar ut låtsaspengar. Den
andra bibliotekarien tar fram ett långt snöre med knutar. Bibliotekarien sjunger ”Tingeling nu ska tåget gå …” och ropar upp barnens
namn. Barnet får lämna låtsaspengen och sätta sig på tåget genom
att hålla i snöret med knutar som alla barnen håller mellan benen.
Ett av de äldsta barnen säger lite besviket – ”Kallar du det här ett
tåg?” Bibliotekarien säger när alla barnen har ” hoppat på” tåget:
”Släpp snöret mellan benen och håll i det istället och så springer vi
försiktigt. Håll hårt så att ni inte trillar.” Några av barnen säger:
”Jag håller jättehårt.” Bibliotekarien säger sen: ”Nu kan vi gå eller
vänta ska vi ha en äng förresten?” Bibliotekarien tar fram ett tygstycke och en kossa som hon lägger på golvet. ”Jag vill vara ko” säger
några barn … Bibliotekarien sätter på musiken och tåget går. Barnen går omkring i bibblan och vinkar åt kon på ängen när de kör
förbi. Barnen skrattar och några av barnen vinkar åt mig också.
Tåget stannar efter en stund i rummet där vi började (Strömsvik,
observation 2).

Sammanfattande diskussion
Biblioteken som en plats för barn har en lång tradition och i synnerhet
sagostunder har länge haft en given plats på biblioteket. Sagostundens
innehåll och utformning har under dess hundraåriga historia förändrats och utvecklats men traditionen har också skapat vissa omedvetna
regler och normer kring hur en sagostund bör och ska utformas. Folksagans popularitet i dagens sagostunder kan möjligen delvis förklaras
utifrån tradition och även det fokus på tryckta böcker som finns kan
också ses i ljuset av att biblioteken av tradition förmedlat just tryckt
skönlitteratur till barn. Det finns således vissa historiska och kulturella traditioner i biblioteket kring sagostunder som sannolikt påverkar

Att så att säga leka sig in i sagans värld kan hjälpa barn att ta till sig
innehållet och bearbeta berättelsen, menar Damber, Nilsson & Ohlsson (2013). Det visar också vilka avsnitt ur sagan som engagerar barnen och den styrda leken kan i sin tur inspirera barnens fria lekar och
berättande. De menar dock att man företrädesvis ska välja att dramatisera scener ur en berättelse som väcker frågor och att man genom
leken kan stimulera barnen att ställa frågor och tolka det som händer,
exempelvis genom att sätta sig in i olika karaktärers perspektiv (2013,
s. 72-73). Jag uppfattade dock att tyngdpunkten i Strömsvik låg på
själva leken och den fysiska rörelsen, inte i första hand på att barnen
skulle utveckla sin kunskap om hur berättelsen kan uppfattas och
tolkas på olika sätt.

Foto: Mattias Johansson
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vilka litteracitetspraktiker som äger rum där. Under de senaste decennierna har synen på barn förändrats vilket jag diskuterar i föregående
kapitel om förstudien. Tidigare behandlades barn mer som människor
i vardande (”human becomings”), dvs. som ännu inte färdiga och utvecklade vilket fick konsekvensen att fokus hamnade på vad de sedan
skulle komma att utvecklas till som vuxna. Barndom betraktades
inom detta tidiga paradigm som en brist där barn definierades utifrån
sin ofullkomlighet, dvs. utifrån allt som de ännu inte lärt sig. Vuxna
fick i relation till barn rollen av att undervisa, fostra och leda dem
till att bli goda samhällsmedborgare. Att barns liv och deras kulturskapande verksamheter var betydelsefulla i nuet, uppmärksammades
således i mindre utsträckning inom detta tidiga paradigm. Numera
betonas att barnen är ”beings”, dvs. barn är aktiva kulturvarelser som
påverkar sin omgivning. Deras liv är således viktiga här och nu, och
inte bara för vad de kan komma att bli och utvecklas till sedan. Det
finns alltså ett nytt barndomsparadigm där barn ses som kompetenta
och handlingskraftiga − de är inte bara individer som ska fostras och
formas till att bli kompetenta vuxna (Johansson 2010, James & Prout
1990). Att synen på barn har skiftat till att idag lyfta fram barn som
”beings” utesluter dock inte att vi ibland också betraktar och behandlar barn som ”becomings” i en mängd praktiska verksamheter, inte
minst i skolan. Det finns så klart anledning att i olika sammanhang
undervisa barn och lära dem att bemästra förmågor som de kan ha
nytta av i sitt framtida liv. Poängen med och konsekvensen av att
såväl forskning som konkreta praktiker lyft fram barnet som ”being”
är dock att man har konstaterat att i de allra flesta sammanhang borde
det finnas en större balans mellan de två perspektiven. Vi vuxna ska
inte alltid lära, fostra, undervisa och avgöra vad som är bäst för barn
utan det är också viktigt att barnen själva ska få möjlighet att uttrycka
sig som de kompetenta kulturvarelser de är.
I praktiker och verksamheter för barn brukar denna syn på barn
som ”becomings” och ”beings” beskrivas som att verksamheterna ger
uttryck för ett barnperspektiv respektive barns perspektiv, där det
förstnämnda åsyftar verksamheter som utformas utifrån vad vuxna
anser vara det bästa för barnen och det sistnämnda planeras och ge84

nomförs utifrån det barnen själva ger uttryck för att de önskar. Det
vill säga att det handlar om aktiviteter där barns delaktighet genomsyrar verksamheten. Förstudien visade att sagostunderna såsom bibliotekarier talade om dem, präglades mer av ett barnperspektiv än att
barns perspektiv fanns närvarande vid utformning och genomförande. Observationerna har inte på ett tydligt sätt förändrat den bilden
men de har ändå nyanserat bilden något. Resultatet av observationerna visar att det stundtals finns möjligheter för barn att komma till tals
under sagostunderna och att deras åsikter och ageranden också ibland
påverkar aktiviteterna. Under sagostunderna berättar bibliotekarierna
berättelser och rimmar och sjunger samt interagerar med barnen på
olika sätt vilket kan bidra till barns språkutveckling. Jag kan också
se att det vid vissa tillfällen under sagostunderna ställs relevanta frågor till barnen som väcker intressanta diskussioner, vilket i sin tur
kan leda till att barnen utvecklar textrörlighet, meningsskapande i
förhållande till berättelserna och att de får utöva dekontextualiserad
läsning. Vid flera sagostunder används också bilder och rekvisita på
ett sätt som gör berättelsen mer levande och begriplig för barnen. Det
förekommer också att läsningen följs upp på olika sätt genom att barnen ges möjligheter att uttrycka sina egna tankar genom att leka, måla
och pyssla.
Samtidigt är mitt övergripande intryck att barns perspektiv på
ett mer genomgripande sätt än vad som sker borde genomsyra sagostundsverksamheten. Den kunskap vi idag har om yngre barns litteraciteter visar att den är mångsidig, varierad och inte minst visuellt
baserad och detta kunde i högre grad avspeglas vid utformningen av
sagostunder. Här kan man efterfråga en större lyhördhet för de litteraciteter som barnen visar stort intresse för såsom bilder och rekvisita
och att man låter dessa spela en större roll under sagostunden och
också att barnen får möjlighet att röra vid och använda dessa. Självklart har den verbala kommunikation betydelse för litteracitetsutveckling, men biblioteket bör utifrån denna studies resultat, fundera
på hur man skulle kunna jobba för att beakta bredden i barns litteraciteter. Att bläddra, peka och titta på bilder eller att leka med rekvisita under en sagostund kan många gånger vara viktigare för barn än
85

själva sagan. Även om barnen vid flera av de sagostundstillfällen jag
observerade också fick möjlighet att uttrycka egna tankar på olika sätt
uppfattar jag att målet med sagostunden från bibliotekariens sida lite
tillspetsat ofta kan uppfattas som att det viktiga för henom är att hen
vill berätta klart sagan. Här är det dock befogat att ställa frågor kring
vems perspektiv sagostunden ska utgå ifrån och vilka ambitioner att
beakta barns perspektiv och barns delaktighet man har.
Forskning har visat att om man vill ge barnen möjlighet att utveckla så kallad textrörlighet så räcker det inte att samtala med barn
om berättelser utan det är hur man gör det som har betydelse. Det
är viktigt att barn får utöva dekontextualiserad läsning då denna är
betydelsefull för förmågan att lära sig läsa och skriva (Liberg 2010, s.
222). Då spelar det roll vilken typ av frågor bibliotekarien ställer till
barnen. Att använda sig av retoriskt präglade frågor där det finns ett
rätt svar ger sällan upphov till den typ av samtal som är nödvändiga
för att kunna diskutera exempelvis innehåll och tolkning av sagan.
Barnens delaktighet blir också villkorad till att svara mot det bibliotekarien är ute efter, dvs. det rätta svaret. I observationsstudien noterades inte i kvantitativa mått vilken talartid bibliotekarier respektive
barn innehar men det är ändå möjligt att konstatera att bibliotekarier
kanske inte oväntat dominerar talutrymmet under sagostunderna. Såväl bibliotekarier som de pedagoger som deltar på sagostunden styr i
allt väsentligt det som händer under denna.
Med detta sagt vill jag också lyfta fram att mitt intryck är att ambitionsnivåerna för de sagostundstillfällen jag observerade är mycket
höga. Bibliotekarierna brinner för det de gör och jag menar att denna
höga ambitionsnivå kan i sig också delvis förklara varför syftet med
sagostunden ofta är alltför vagt och för brett formulerat (om det är
formulerat). Mitt intryck utifrån såväl förstudien som observationsstudien är nämligen att det är mycket, väldigt mycket, som bibliotekarien vill hinna med under en sagostund. Jag kan exempelvis se att
man vill stimulera språkutveckling genom rim och sånger, man vill
berätta sin saga och samtidigt göra barnen delaktiga på olika sätt och
ge dem möjlighet att uttrycka sina egna tankar i exempelvis bild. Ett
bestående intryck och tanke under hela studien av sagostunder och
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som jag också lyfte fram i kapitlet om förstudien är att sagostundsverksamheten skulle gynnas av ett tydligare syfte. Kanske skulle man vinna på att fokusera på en eller möjligen två syften med en och samma
sagostund? Detta innebär samtidigt att man måste våga välja bort
vissa syften för att hinna och kunna satsa mer helhjärtat på att uppfylla de syften man väljer att utgå från. Möjligen skulle man kunna
tänka sig att man har olika syften med olika sagostundstillfällen? Vid
ett tillfälle kan syftet vara att visa biblioteket som en mysig plats och
då berättar bibliotekarien en saga. En annan gång är syftet språkutvecklande och då har bibliotekarien samtal kring sagan som leder till
att barnen får utöva dekontextualiserad läsning. Vid ytterligare ett
tillfälle är syftet att verka för bibliotekens demokratiska uppdrag och
med utgångspunkt i berättelser eller bilder initiera relevanta diskussioner om barnens egna erfarenheter eller livets stora frågor. Vid ett
annat tillfälle är det barnens egna uttryckta tankar i bild, pyssel eller
lek som står i centrum. Sagostundstillfällen kan hållas samman av ett
eller flera gemensamma teman men de olika tillfällena kan planeras
och genomföras på mängd olika sätt. Jag tror att sagostunder idag
bidrar till barns språkutveckling, men de har också potential att spela
en ännu större roll i barns litteracitetsutveckling, exempelvis genom
att man vågar ställa reflekterande och relevanta frågor till barnen och
att låta deras intresse och engagemang för exempelvis visuella uttryck
få styra mer.
En intressant aspekt som bland annat Dolk diskuterar (2013, s.
228) är att vi betonar vikten av barns delaktighet i olika pedagogiska
verksamheter men glömmer ofta att diskutera i vilken grad vuxna
verkligen kan sägas vara delaktiga. Vi förutsätter inte sällan deras delaktighet men även vuxnas agerande är ofta begränsat inom relativt
strikta ramar. Vilka möjligheter att förändra sagostunder på nyskapande och kreativa sätt finns för bibliotekarier? Att göra alltför stora
avsteg från etablerade sätt kan vara svårt. Jag tror att en viktig aspekt
för att skapa meningsfulla möten med barn är att man tänker bortom föreställningar som bygger på att man ska vara en ”en god vuxen
förebild” eller att man ska gå in i en särskild barnbiblioteksroll. Dolk
skriver att det kan vara svårt att frigöra sig från förväntade beteenden
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och särskilda etablerade roller (2013, s. 228). Det är lätt att som vuxen
omedelbart gå in och fostra och vägleda barn, vilket inte minst pedagogernas ageranden under sagostunderna, visar. Här vill jag betona
vikten av att skapa utrymme för reflektion både under sagostunden
(med barnen) men också före och efter med personal.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram att jag tror att förutsättningarna är
goda för att utveckla sagostunder till att bli än mer relevanta för ännu
fler barn. De barnbibliotekarier jag har mött under arbetet med denna
studie har alla gett intryck av att hysa ett starkt engagemang för barn
och för sagostundsverksamhet, och om vi kombinerar detta engagemang med de kunskaper om sagostunder som denna studie genererat
finns alla möjligheter att fortsatt förändra och förbättra sagostunderna till att bli verksamheter som på ett genomgripande sätt präglas av
barns (och bibliotekariers) delaktighet och inflytande.

Foto: Thorbjörn Trygg
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Kapitel 5

Kvalitet i sagostunden
Pia Borrman
Kvalitetsparametrarna
Kvalitetsspåret i Projekt Sagostunden ingår i Regionbibliotek Stockholms partnerskap med Kungliga biblioteket, och handlar om att testa den modell för tjänstekvalitet på bibliotek som Elisabet Ahlqvist
på KB tagit fram (bilaga 1). I modellen finns elva kvalitetsparametrar
och det vi arbetat med är att hitta markörer för dessa parametrar avseende sagostunden. När jag skriver vi i fortsättningen avses Malin
Ögland och jag, som ursprungligen utgjorde projektgruppen.
De elva kvalitetsparametrarna är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pålitlighet
Lyhördhet
Kompetens
Tillgänglighet
Tillmötesgående
Kommunikation
Trovärdighet
Trygghet
Rättelse
Förståelse/kunskap om kunden
Påtagliga faktorer

Både modellen i sin helhet och de elva parametrarna bygger på modeller som är vanligt förekommande i litteraturen om tjänstekvalitet.
Vårt uppdrag var alltså att testa om det är relevant och fruktbart att
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använda modellen för att bedöma kvalitet i sagostunden. Det vi var
ute efter var markörer för de olika parametrarna: vad gör vi för att
vara lyhörda? Pålitliga? En tankemodell var att säga ”om jag gör X och
X så är jag lyhörd”.
Här frågas inte efter vad målgruppen för verksamheten tycker. Utföraren av tjänsten reflekterar utifrån sig själv, eftersom det bara är
den delen av mötet hen kan ta ansvar för. Kvalitets- och utvärderingsarbetet kan givetvis kompletteras med brukarundersökningar av olika
slag.
Definition
En sagostund är i det här sammanhanget när en biblioteksmedarbetare läser och/eller berättar för en grupp barn i åldrarna omkring 3-6
år. Sagostunden kan ha inslag av sång, ramsor och rörelselek men det
är inte det huvudsakliga innehållet. Liknande verksamhet för mindre
barn går ofta under benämningar som babybokprat eller ramsstund.
Det är inte vad som avses här. Många bibliotek berättar/läser sagor för
barn i betydligt högre åldrar, men här avser vi en verksamhet för denna ålder, en verksamhet som är mycket vanlig på bibliotek i Sverige.
Metod och process
Vi valde samtalet som metod. Inledningsvis presenterade vi modellen och kvalitetsparametrarna i samband med ett möte med barnbibliotekarier från Stockholms län. De fick samtala om markörer för
parametrarna i mindre grupper. Detta upprepades på ett möte för
bibliotekschefer i länet. Allt dokumenterades och sparades till det
samlade materialet. Genom förstudiens enkät och fokusgrupper hade
vi fått kännedom om hur erbjudandet av sagostunder ser ut på olika
bibliotek i Stockholms län. Vissa bibliotek bjuder in förskolegrupper,
andra erbjuder sagostunder för barn i sällskap av vårdnadshavare och
dagbarnvårdare och ytterligare andra bjuder in alla. Vi försökte täcka
in de olika varianterna när vi sedan kontaktade sagoläsare att samtala
med. (För enkelhets skull kallar vi de som utför sagostunder för ”sagoläsare” trots att det förekommer flera olika former av framförande
av sagor.)
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Vi genomförde tio längre samtal och vid två av dessa träffade vi två
sagoläsare, sammanlagt tolv informanter. Samtalet gick till så att vi
presenterade projektets bakgrund och berättade helt kort om modellen och Elisabet Ahlqvists tankar bakom. I enkäten hade vi tidigare
frågat om vilket syfte biblioteken har med sagostunderna. Där kunde
vi vaska fram två huvudsakliga teman: sagostunden som språkutvecklande, respektive sagostunden som marknadsföring av biblioteket som
ett roligt ställe att vara på. Vi inledde samtalen med att fråga om syftet eftersom vi ville se om deras resonemang om kvalitetsparametrarna kunde skilja sig åt beroende på syftesformulering. Det visade sig att
vi inte kunde se någon sådan skillnad. I förstudien konstaterades att
syftet med sagostunden ofta är vagt formulerat på biblioteken och det
fick vi bekräftat även här.
Vi visade också på hur modellen skiljer på Aktiviteter och Prestationer. Sagostunds-verksamheten innehåller Aktiviteter i form av planering, kompetensutveckling och marknadsföring. Dessa äger rum
oavsett om det på grund av till exempel sjukdom inte blir någon
Prestation, det vill säga själva sagostunden. Båda dessa delar ingår i
kvalitetsparametrarna, och informanterna instruerades att tänka på
båda. Slutligen sa vi också att det inte alls är säkert att alla elva parametrarna passar att använda för just sagostunden. Det kan vara olika
beroende på vilken verksamhet man tittar på.
Därefter gick informanterna igenom listan av kvalitetsparametrar
en efter en och resonerade om dem. Vi undvek att berätta vad andra
informanter sagt för att inte styra samtalet. Det var inte helt lätt att
komma igång att reflektera över parametrarna. Informanterna var uppenbart ovana att sätta ord på sin kunskap och sin digra erfarenhet.
Det är lätt att blanda ihop olika perspektiv men vi styrde hela tiden
tillbaka samtalet till att utgå från sagoläsaren. I vilken sinnesstämning barnen är när de kommer till sagostunden kan vi inte styra över.
Det kan ha hänt något på vägen till sagostunden som påverkar barnen. Därför är det viktigt att hålla fokus på sagoläsarens perspektiv.
Den del av rummet som sagoläsaren kan styra över faller in under
parametern Påtagliga faktorer, till exempel att alla barnen sitter så de
ser bra samt att yttre störningar minimeras. Huruvida det finns en
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brummande ventilationstrumma eller det faktum att det inte finns ett
sagorum att stänga om sig i, det är sådant sagoläsaren inte kan påverka och hör inte hemma här. Det faller under en annan del av kvalitetsmodellen: strukturkvalitet som handlar om resurser, förutsättningar
och ramar. Det vi tittar på här är processkvaliteten, själva utförandet
av tjänsten. (Men visst kan det finnas möjlighet att påverka var någonstans i biblioteket sagostunden äger rum, kanske kan jag till och
med få till stånd att ett sagorum byggs i mitt bibliotek!)
Efter de tio samtalen kände vi en mättnad på material. Även om informanterna inte sagt exakt samma saker var samstämmigheten ändå
påtaglig. Vi satte oss ner för att få fram just det som återkom i många
av samtalen och hittade ganska snart en kort lista på markörer för
varje parameter. Informanterna bjöds in till ett återkopplande gruppsamtal för att vi skulle få deras synpunkter. Vi valde att inte lägga ner
alltför mycket arbete på att analysera och formulera materialet inför
det mötet. Det är viktigt att informanterna är med hela vägen och
får möjlighet att påverka resultatet. Det är de som är experterna och
vi tror på transparens i arbetsprocessen för att resultatet ska bli så bra
som möjligt.
En av de viktigaste aspekterna som kom fram var att markörerna
befinner sig på olika nivå, både tidsmässigt och avseende vem som står
för utförandet och ansvaret. En del saker sker vid varje sagostundstillfälle medan andra utförs en gång per termin eller år. En del aktiviteter
står hela biblioteket eller ledningen för, medan annat är sagoläsarens
ansvar. Som exempel kan nämnas att markören att ”biblioteket har
en rutin vid sagoläsarens sjukdom” respektive att ”sagoläsaren såg till
att alla barnen satt bra” är på olika nivåer både vad gäller utförare och
tid. Biblioteket kan utarbeta rutiner för hur man gör vid sagoläsarens
sjukdom, men det gör man inte varje vecka. Däremot är det sagoläsarens ansvar att se till barnens sitter bra vid varje sagostundstillfälle. Vi
fann alltså nivåerna Biblioteket respektive Sagoläsaren, samt Att checka
av 1-2 gånger per år respektive Att checka av vid varje tillfälle. De olika
nivåerna inbjöd till att presentera resultatet i en fyrfältstabell som vi
skickade till informanterna. Vi fick ytterligare några synpunkter och
justerade några formuleringar.
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Elisabet Ahlqvist på KB menar att resultatet skulle kunna bli en
checklista. Den kan användas antingen som ett självvärderingsinstrument eller, om man vågar, som ett redskap vid kollegial observation.
Några sagoläsare har testat checklistan i samband med sagostunden.
De har återkopplat med en del synpunkter och sammanfattningsvis tycker de att den är användbar. Den kan användas som en kom
ihåg-lista, och påminna om saker som ibland faller bort. Någon tyckte att den kunde fungera som ett verktyg för att motivera till förbättringar. Checklistan kan också användas för att skapa samsyn om
sagostunden i arbetsgruppen. Några tyckte att det gick snabbt och lätt
att använda listan, medan någon tyckte att formuleringarna var lite
väl flytande. Checklistan har därefter kompletterats med en fylligare
beskrivning av markörerna (bilaga 4).
Resultat
Hela det stora materialet vi hade efter samtalen med informanterna
kunde alltså kokas ner till denna fyrfältstabell (bilaga 2). Samtliga
kvalitetsparametrar återfinns här utom Rättelse. Vi valde i slutändan
att inte använda den eftersom allt som kom fram när informanterna
resonerade om den parametern passade bättre under andra, till exempel Pålitlighet och Lyhördhet. Om sagostunden ställs in finns det
rutiner för att hantera den situationen (Pålitlighet). Om jag inser att
den saga jag berättar är för språkligt avancerad för den grupp barn jag
har framför mig så anpassar jag mitt språk och längden på sagan till
dem (Lyhördhet).
Parametern Kommunikation hamnade på flera ställen i tabellen.
Biblioteket kommunicerar med hjälp av marknadsföring inför varje termin, men kanske också då och då på till exempel bibliotekets
Facebook-sida. Här skiljer sig biblioteken åt och man får anpassa
checklistan efter de egna rutinerna. Sagoläsaren kommunicerar med
förskolepersonalen om lämplig tidpunkt för sagostunden inför varje
termin, men också om det är något särskilt som är viktigt att veta om
just den grupp som kommer på sagostund idag. Sagoläsaren kommunicerar också med barnen och berättar vad som ska hända under
sagostunden. För en del barn kan det vara första gången de deltar i en
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sagostund. Om de får veta vad som ska hända, hur länge de ska sitta
där, vad som förväntas av dem och vad som ska hända när sagostunden är slut, kan hela gruppen lättare fokusera på sagan och det blir en
bättre sagostund för alla.
I samtalen framkom att i en del kommuner går ett och samma
barn på sagostund varje vecka eller åtminstone vid flera tillfällen under en termin. Några informanter berättade om hur de arbetar med
att barnen ska känna igen sig med hjälp av inledningsramsor, en särskild sagomatta eller genom att tända ett ljus. I andra kommuner går
barnen bara på sagostund vid ett tillfälle per termin eller år. Då mister ritualerna kring sagostunden en del av sin funktion. Vi valde att
sammanfatta detta under parametern Kompetens: att ha dramaturgisk
kompetens för att iscensätta sagostunden. Det kan också finnas andra
aspekter som gäller för en del bibliotek men inte för andra, varför det
är en god idé att lokalanpassa och bygga ut checklistan. Checklistan
presenteras i bilaga 3.
Är det något som faller utanför modellens parametrar, missar vi något? Frågan fanns med vid sidan om i samtalen med informanterna.
Någon av dem nämnde bemötande som en parameter som hen saknade. När jag tittar på alla markörer så kan jag se att bemötande ligger
implicit i många av dem. I det lyhörda förhållningssättet till barnens
språkliga nivå och dagsform, i det tillmötesgående förhållningssättet
till önskemål från barn och pedagoger och i omsorgen om att alla ska
få en så bra sagostund som möjligt.
Kvalitetsparametrarna i observationsstudien
I Åse Hedemarks observationsstudie finns många markörer för kvalitetsparametrar. Markörer för Påtagliga faktorer hittar jag när Åse
noterar hur sagoläsarna försöker få barnen att sitta i en ring, men att
detta ibland misslyckas då det är för många barn. Åse upplever att det
ofta är många barn, i synnerhet i de sagostunder som är öppna för
alla, och inte alltid helt enkelt att få alla att se och höra bra. Syftet med
att barnen ska sitta i en ring är att sagoläsaren ska kunna ha ögonkontakt med alla barn, vilket också är en markör för lyhördhet. Det är
inte alla bibliotek som har ett särskilt rum för sagostunder och där är
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förutsättningarna för att åstadkomma en stämningskapande miljö för
sagostunden mindre. Risken för distraherande ljud och andra störande element ökar också, även om det ju även kan förekomma myror i
ett mysigt sagorum!
Markörer för Lyhördhet hittade jag också i beskrivningen om att
besökarna på sagostunden varierar från gång till gång. Både språkfärdigheter och ålder på barnen kan ställa krav på flexibilitet. Det är ju
också en markör för Kompetens tänker jag.
Markör för Kommunikation är också när pedagogerna i början av
sagostunden berättar för sagoläsaren att barnen är flerspråkiga. Det
säger i sig inget om barnens färdighet i svenska språket men kanske
kan man anta att syftet med upplysningen är just att säga att den är
låg. En upplysning sagoläsaren kanske velat ha tidigare om det funnits rutin för Kommunikation.
Åse beskriver också hur sagoläsaren på ett bibliotek inleder sagostunden med inledningsramsor och ritualer med syftet att skapa
berättarmagi, att barnen ska förflyttas i tanken till ett sagoland. Det
beskrev jag tidigare som dramaturgisk Kompetens, att kunna iscensätta sagostunden.
Åse skriver en del om sagoläsarnas, och även pedagogernas, interaktion med barnen i sagostunden. Hennes observation visade att den
sagoläsare som hade minst Kommunikation med barnen var hen som
enbart berättade fritt, utan bok. Av Åses överraskning att döma hade
hon väntat sig att det var de som läste bok för barnen som skulle vara
minst interaktiva och inbjuda till barnens delaktighet. Den bristande
Kommunikationen mellan pedagoger och sagoläsaren belyses tydligt
i observationsstudien. Hur pedagogerna inte låter sagoläsaren själv
hålla i sagostunden, att de tillrättavisar barnen och säger vad de får
och inte får göra. Det tar sig också uttryck i att förskolegruppen inte
hinner stanna efter sagostunden för att samtala, leka med rekvisitan
eller låna böcker.
Avslutningsvis kan också parametern Trovärdighet eller snarare
brist på densamma illustreras av hur pedagogerna stör genom att svara
i telefon samt gå runt och fotografera under sagostunden. Visar man
då att sagostunden är viktig och på allvar?
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Diskussion
Om vi nu använder checklistan och kommer fram till att vi har kvalitet i tjänsten sagostund så säger det ändå inget om huruvida vi har
kvalitet i biblioteksverksamheten. Malin Ögland skriver i boken Mäta
och väga (2010) om skillnaden mellan yttre och inre effektivitet. Yttre
effektivitet mäter att vi gör rätt saker, den inre att vi gör sakerna rätt.
Det vi mäter här är endast den inre effektiviteten, om tjänsten utförs
med kvalitet. Men det skulle kunna vara så att tjänsten inte är rätt
från början, åtminstone inte om vi måste (och det måste vi) prioritera
mellan olika verksamheter. Enbart med hjälp av modellen vet vi heller
ingenting om vilken effekt sagostunden har på barnens språkutveckling (om det är vårt syfte) eller om den bidrar till att locka barn till
biblioteket (om det är det som är syftet). Och för att veta något om
effekt måste vi också reda ut med vilket syfte biblioteket erbjuder sagostund. Vilken effekt vill vi uppnå?
I boken Mänsklig kvalitetsutveckling av Stefan Lagrosen och Yvonne
Lagrosen (2009) sammanfattas Christian Grönroos teori om tjänstekvalitet. Grönroos skiljer på teknisk kvalitet, vad kunden får, och
funktionell kvalitet, hur kunden får det hen får. Det är oftast den
funktionella kvaliteten man konkurrerar med eftersom tjänsten som
erbjuds är likartad inom samma bransch. Men här kan också företagets image spela in. Ett företag med stark och positiv image kan
tillåta sig smärre misstag, medan om ett företag med negativ image
gör ett misstag så förstoras detta. Imagen blir ett filter genom vilket
upplevelsen av tjänsten silas innan den kommer ut på andra sidan
som upplevd kvalitet. För att överföra detta till biblioteksverksamhet
och sagostunden tänker jag att biblioteket oftast inte har någon konkurrent om denna tjänst, om man inte räknar att läsa sagor hemma
eller att på olika andra sätt ta del av berättelser via tv, dator, bio etc.
I större städer kan familjen förstås välja att gå till ett annat bibliotek
om de inte är nöjda med utförandet av tjänsten på sitt närmsta bibliotek, men vanligare är nog att man helt enkelt avstår från sagostunden
om man är missnöjd. Biblioteken brukar anses ha en starkt positiv
image. Enligt SOM-institutets attitydundersökningar anser även de
kommuninnevånare som inte använder biblioteket att det är en sam98

hällsinstitution som de har högt förtroende för. Yrkesgruppen bibliotekarier kan man då anta åtnjuter högt anseende varför förväntningarna på sagostunden kan tänkas vara höga samtidigt som utrymmet
för misstag enligt Grönroos teori torde vara stort. I kombination med
det närmast ständiga larmet i medierna om barnens dåliga läsförståelse bäddar detta för att många föräldrar torde vara angelägna om att
deras barn ska delta i språkutvecklande aktiviteter på biblioteket, och
för denna åldersgrupp är det ofta sagostund som erbjuds.
Grönroos har också sammanfattat sina tankar om kvalitet i sex
lärdomar. En av dessa handlar om att kvalitet produceras lokalt i mötet mellan köpare och säljare (sanningens ögonblick på kvalitetsteorispråk!). Därför måste planeringen och utformningen av tjänsten
flyttas till den lokala nivån. En annan av hans lärdomar påtalar att all
frontpersonal bidrar till och påverkar den kundupplevda kvaliteten.
Deras arbete är dessutom beroende av det stöd de får från den övriga
personalen. Man kan förstås fundera på vad som motsvaras av den lokala nivån när det gäller sagostunden. Det skulle kunna vara sagoläsaren som är den som möter barnen och deras medföljande vuxna. Men
det skulle också kunna vara hela bibliotekspersonalen, i synnerhet om
man även betänker den andra lärdomen om att all personal är en del
av kvaliteten. Det är inte bara sagoläsarens lyhördhet, tillmötesgående, kompetens och trovärdighet som är viktig för de barn som tar
del av sagostunden. Det spelar också roll hur övrig personal bemöter
dessa besökare. Detta tar vi upp som en markör för kvalitetsparametern Påtagliga faktorer, vikten av att all personal är välkomnande.
All personal ÄR biblioteket, oavsett vad den besökare vi har framför
oss - i rummet, i telefonen, i e-posten, på Facebook etcetera – har för
ärende. Det är ingenting som inte angår var och en i personalen. Om
biblioteket så är stängt för andra besökare och enbart öppet för sagostundsbesökarna så är personalen ute i biblioteket där för dem. Jag
anser också att detta med stöd från övrig personal är oerhört viktigt
och det är ytterst en ledningsfråga. De verksamheter som är beslutade
om och grundade i de mål som finns för biblioteksverksamheten ska
all personal förstå syftet med och stå bakom. Sagostunden är inte en
angelägenhet för bara sagoläsaren, och den är inte enbart barnavdel99

ningens verksamhet. Den är bibliotekets verksamhet och den tar alla
gemensamt ansvar för.
Ytterligare en lärdom jag fastnade för var att den externa marknadsföringen måste integreras i kvalitetsstyrningen. Det vill säga att
de som utformar marknadsföringen av en tjänst också är de som är
ansvariga för de kvalitetsförbättrande processerna. Det vi säger att
vi ska erbjuda ska också levereras, en markör för kvalitetsparametern
Pålitlighet i modellen.
Samarbete med förskolan
Under samtalens gång insåg vi att många barn bara nås av sagostund
en gång per termin eller år, kanske under hela sin barndom. Är det ens
intressant att fundera över kvalitet i utförandet av tjänsten då? Är det
lönt att utforma en personalkrävande verksamhet som når varje barn i
sådan liten utsträckning? I förstudien konstaterades att sagostunden i
låg grad är utformad med de i Bibliotekslagen prioriterade grupperna
för ögonen. Detta talar för att rikta sig till förskolan där biblioteket
kan nå i stort sett alla barn. Om det nu är så att vi är klara över att vårt
syfte med sagostunden är att verka språkutvecklande och att vi vill nå
så många barn som möjligt, skulle ett arbetssätt kunna vara att bjuda
in förskolegrupper som en del i förskolans arbete med språkutveckling. Det kan tänkas redan vara förskolans syfte med att komma till
bibliotekets sagostund, men det skulle kunna bli ett medvetet samarbete mellan förskolan och biblioteket om det planeras som ett sådant.
Biblioteksbesöket kan bli mer än ett tomtebloss om det följs upp på
förskolan efteråt. Då spelar det mindre roll för det enskilda barnet att
hen bara deltar i bibliotekets sagostund vid ett tillfälle. Många bibliotek samarbetar med förskolan, till exempel genom att erbjuda en
påse att ta med tillbaka till förskolan innehållandes den saga de precis
lyssnat till samt rekvisita. Om biblioteket och förskolan hittar det gemensamma professionella objektet som grund för ett samarbete kan
den inre effektiviteten öka avsevärt. Det finns flera exempel i både fokusgruppsanalysen och observationsstudien på förbättringsmöjligheter när det gäller kommunikation mellan förskolepersonalen och bibliotekspersonalen. Ett uttalat och formaliserat samarbete underlättar
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detta. Kanske förskolebarnen hinner stanna en stund efter sagostunden, låna böcker, leka med rekvisitan och samtala med sagoläsaren.
Biblioteket och förskolan får också en kanal för att kommunicera om
förväntningar, syften, mål, enskilda barns speciella behov, tidpunkt
för sagostunder och så vidare.
Men effekten av sagostunden har vi fortfarande inte undersökt, och
därmed vet vi inget om den yttre effektiviteten – gör vi rätt sak? Här
återstår en annan del av kvalitetsmodellen att diskutera, den om resultatkvalitet och effekter.
Tyst och praktisk kunskap
De praktiker som kunnig och erfaren personal mer eller mindre
omedvetet tillämpar brukar kallas tyst kunskap - kunskap som inte är
formulerad. De flesta informanterna hade inledningsvis ganska svårt
att sätta ord på sin kunskap. Det tyder på en ovana att formulera sig
kring verksamheten, den är praktisk. Bernt Gustavsson skriver i Vad
är kunskap? (2002) om praktisk klokhet. Det innebär att man utifrån
en bedömning kan veta vad som behöver göras vid unika tillfällen.
Det vill säga att man inte bara kan följa en ritning eller instruktion
utan att vid ett givet tillfälle veta vad som är det rätta att göra, ett
slags omdöme. Finns den praktiska klokheten med i checklistan? Jag
tycker mig se den. Tydligast i lyhördheten för de barn sagoläsaren
har framför sig, i beredskapen att vara flexibel i stunden och kunna
anpassa sagostunden efter just dessa barns språkliga färdigheter eller
dagsform. Eller att ta vara på det som barnen kommer med till sagostunden, att våga släppa in delaktighet. Carolina Frände, regissör
och konstnärlig ledare vid Stadsteatern i Stockholm, skriver i Mycket
väl godkänd: vad är kvalitet i barnkulturen? (2014): ”Att inte skapa sig
så tydliga föreställningar i förväg utan snarare lita till att mening uppstår när kompetens, tillit, intuition, nyfikenhet och kontakt uppstår.
… Att våga att inte veta allt från början är kvalitet.”
Avslutningsvis
Vi har under projektets gång fått prov på att själva processen när sagoläsarna får formulera sig kring sin verksamhet och resonera om den
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med utgångspunkt i kvalitetsparametrarna varit givande. Det har gett
insikter och väckt frågor, och flera av dem uttryckte spontant detta
som mycket positivt. Sagoläsarna har satt ord på sin kunskap och erfarenhet, till exempel dramaturgisk kunskap: att kunna iscensätta sagostunden. En av informanterna ifrågasatte sitt inarbetade arbetssätt
med sagostunden under vårt samtal. Det sätt som hen hittills arbetat
med sagostunden, och som hen tidigare tänkt var tecken på hög kvalitet, föreföll plötsligt oflexibelt och utan barns perspektiv.
Vad vi tror vi kan åstadkomma med detta arbete är en metodutveckling för reflektion kring själva professionen och ett stöd att utveckla sig själv som, i det här fallet, enskild sagoläsare. Det kan skapa
samsyn i verksamheten, vara ett verktyg i samtalet mellan medarbetare och chef och som sagt även överföras på andra verksamheter. Vi
menar att biblioteksverksamheten för barn och unga i mycket saknar
ett språk för metaperspektivet, och inte minst behöver vi reflektera
mer över metaperspektivet. Vi behöver ord och begrepp för det vi gör
som är distinkta och definierade för att få syn på vår egen kunskap,
veta att vi arbetar med rätt saker och även kunna hävda verksamheten. Med ett citat från förstudien:
”Jag känner plötsligt att jag får ta tillbaks allting jag sade där
i början: att vi ska liksom avdramatisera sagostunder och bara
liksom göra det helt spontant. Vi ska höja till skyarna och skriva
rapporter och så här, ge den all den status som det kräver: prata
konstigt och fikonspråk och så!”
I förlängningen skulle det tillsammans med en högre grad av beforskning kunna medverka till att höja statusen på barnbiblioteksverksamheten.
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Bilaga 1

Konceptuell modell
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Bilaga 2

Kvalitet i
sagostunden

Att checka av 1-2 gånger per år

Att checka av varje gång

Sagoläsaren

Kompetens: Jag känner till sagor och andra
berättelser för målgruppen. Jag vet vad som
fungerar i förhållande till barnens språk, ålder
etc. Jag känner till olika metoder för sagostund.
Jag har dramaturgisk kunskap att iscensätta
sagostunden. Jag kan berätta/läsa högt/sjunga
med barn.
Kommunikation: Jag kommunicerar med
vårdnadshavare. Jag kommunicerar med
pedagoger om t. ex. tid för sagostunden och
gruppstorlek.
Påtagliga faktorer: Jag gör det bästa av lokalens
förutsättningar.

Biblioteket

Pålitlighet: Vi har en rutin för hur vi gör vid
sjukdom.
Tillgänglighet: Vi har en ändamålsenlig lokal.
Tiden passar målgruppen och vi lyssnar på
önskemål om andra tider eller platser.
Kompetens: Vi erbjuder sagoläsare med relevant
kompetens.
Kommunikation: Vi marknadsför sagostunden
på olika sätt i olika kanaler.
Förståelse/kunskap om kunden: Vi har
kunskap om områdets barn avseende språk
etc. Vi har kunskap om och förståelse för
dagbarnvårdarnas och förskolepersonalens
situation och behov. Vi har kunskap om
möjligheten att ta sig till biblioteket.

Pålitlighet: Jag levererade det som erbjudits.
Lyhördhet: Jag lyfte blicken och hade ögonkontakt med barnen. Jag
var öppen för och såg barnen. Jag anpassade sagostunden efter barnens
språkfärdigheter, ålder och dagsform.
Tillgänglighet: Jag var tillgänglig före och efter sagostunden för
frågor från barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna.
Tillmötesgående: Jag lyssnade på önskemål om innehållet.
Kommunikation: Jag kommunicerade med pedagoger om huruvida
det var något särskilt jag behövde veta om gruppen samt om våra roller
i sagostunden. Jag kommunicerade med barnen genom att berätta vad
som kommer att hända under sagostunden. Jag kommunicerade med
vårdnadshavare.
Trovärdighet: Jag visade att sagostunden är på allvar genom att vara
förberedd och att ha anpassat rummet.
Trygghet: Jag berättade vad som skulle hända. Det fanns igenkänning
i sagoläsare, upplägg och rutiner. Vuxna fick vara med på sagostunden
om barn ville det.
Påtagliga faktorer: Jag minimerade yttre störningar. Jag såg till att
alla satt bra, samt såg och hörde bra.
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Kommunikation: Det fanns aktuell information om sagostunden på
hemsidan, Facebook, anslagstavlor etc.
Påtagliga faktorer: Alla i personalen var välkomnande.
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Bilaga 3

Checklista för sagostund
Att checka av varje gång

Att checka av 1-2 gånger per år

Sagoläsaren
Pålitlighet: Jag levererade det som erbjudits.

Sagoläsaren
Kompetens: Jag känner till sagor och andra berättelser
för målgruppen. Jag vet vad som fungerar i förhållande till
barnens språk, ålder etc. Jag känner till olika metoder för
sagostund. Jag har dramaturgisk kunskap att iscensätta
sagostunden. Jag kan berätta/läsa högt/sjunga med barn.

Lyhördhet: Jag lyfte blicken och hade ögonkontakt med barnen.
Jag var öppen för och såg barnen. Jag anpassade sagostunden
efter barnens språkfärdigheter, ålder och dagsform.
Tillgänglighet: Jag var tillgänglig före och efter sagostunden
för frågor från barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna.
Tillmötesgående: Jag lyssnade på önskemål om innehållet.
Kommunikation: Jag kommunicerade med pedagoger
om huruvida det var något särskilt jag behövde veta om
gruppen samt om våra roller. Jag kommunicerade med
barnen genom att berätta vad som kommer att hända under
sagostunden. Jag kommunicerade med vårdnadshavare.
Trovärdighet: Jag visade att sagostunden är på allvar
genom att vara förberedd och att ha anpassat rummet.
Trygghet: Jag berättade vad som skulle hända. Det fanns
igenkänning i sagoläsare, upplägg och rutiner. Vuxna
fick vara med på sagostunden om barn ville det.
Påtagliga faktorer: Jag minimerade yttre störningar.
Jag såg till att alla satt bra, samt såg och hörde bra.
Biblioteket
Kommunikation: Det fanns aktuell information om
sagostunden på hemsidan, Facebook, anslagstavlor etc.

Kommunikation: Jag kommunicerar med pedagoger
om till exempel tid för sagostunden och gruppstorlek.
Jag kommunicerar med vårdnadshavare.
Påtagliga faktorer: Jag gör det bästa av lokalens förutsättningar.
Biblioteket
Pålitlighet: Vi har en rutin för hur vi gör vid sjukdom.
Tillgänglighet: Vi har en ändamålsenlig lokal. Tiden passar
målgruppen och vi lyssnar på önskemål om andra tider eller platser.
Kompetens: Vi erbjuder sagoläsare med relevant kompetens.
Kommunikation: Vi marknadsför sagostunden
på olika sätt i olika kanaler.
Förståelse/kunskap om kunden: Vi har kunskap om områdets
barn avseende språk etc. Vi har kunskap om och förståelse för
dagbarnvårdarnas och förskolepersonalens situation och behov.
Vi har kunskap om möjligheten att ta sig till biblioteket.

Påtagliga faktorer: Alla i personalen var välkomnande.
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Bilaga 4

Checklista med kommentarer

Sagoläsaren måste inte omedelbart gå iväg till annan
aktivitet utan har möjlighet att stanna för att samtala
om dagens sagostund och tipsa om böcker.

Allmänt

Tillmötesgående: Jag lyssnade på önskemål om innehållet.

Det kan finnas lokala varianter som är viktiga att ha med.
De bibliotek som erbjuder sagostund till ett och samma barn
vid upprepade tillfällen använder sig ibland av ritualer såsom
ramsor som inleder och/eller avslutar sagostunden, att tända
ljus eller att barnen sitter på en särskild sagomatta. Detta
dramaturgiska iscensättande fyller inte samma funktion för de
barn som åtnjuter sagostunden vid ett enstaka tillfälle. Här finns
möjlighet att bygga ut checklistan efter lokala förutsättningar.

Kommunikation: Jag kommunicerade med pedagoger om
huruvida det var något särskilt jag behövde veta om gruppen
samt om våra roller i sagostunden. Jag kommunicerade med
barnen genom att berätta vad som kommer att hända under
sagostunden. Jag kommunicerade med vårdnadshavare.

Att checka av varje gång
Sagoläsaren
Pålitlighet: Jag levererade det som erbjudits.
Här avses att det finns ett erbjudande: det är en sagostund
vars innehåll kan beskrivas, den äger rum en viss dag och
en viss tid, den har en viss längd och den passar för en viss
ålder. Allt detta kan läsas i t.ex. programblad, på hemsidan
samt på affischer, och det är också det vi levererar.
Lyhördhet: Jag lyfte blicken och hade ögonkontakt med barnen.
Jag var öppen för och såg barnen. Jag anpassade sagostunden
efter barnens språkfärdigheter, ålder och dagsform.
Sagoläsaren har antingen beredskap att förenkla
innehållet i det hen tänkt att dagens sagostund ska
innehålla, eller har alternativ att ta till vid behov.
Tillgänglighet: Jag var tillgänglig före och efter sagostunden
för frågor från barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna.
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Ett tillfälle för barns delaktighet, och samarbete med förskolan.

Det bästa är förstås att veta i förväg om det finns behov att anpassa
sagostunden efter särskilda behov. Det är också bra att alla vuxna
som deltar låter sagoläsaren leda sagostunden samt vara den som
vid behov håller ordning på gruppen. Att berätta för barnen hur
en sagostund går till, vad som förväntas av dem och vad som ska
hända efteråt kan göra stor skillnad för de barn som inte varit
på sagostund tidigare, och alla barn kan fokusera på sagan.
Trovärdighet: Jag visade att sagostunden är på allvar
genom att vara förberedd och att ha anpassat rummet.
Eftersom syftet med sagostunden är tydligt formulerat
och det är en viktig verksamhet gör vi vårt bästa för
att det ska bli så bra som möjligt för barnen.
Trygghet: Jag berättade vad som skulle hända. Det fanns
kontinuitet i sagoläsare, upplägg och rutiner. Vuxna
fick vara med på sagostunden om barnen ville det.
Samma som under Kommunikation: det kan innebära en trygghet
för barn att veta vad som ska hända under sagostunden. För
de barn som går flera gånger på sagostund kan det dessutom
innebära en trygghet med igenkänning: att det inte är olika
sagoläsare varje gång och att sagostunden ser ungefär likadan
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ut från gång till gång. En del barn kan känna sig otrygga om
de ska sitta ensamma i sagorummet. Då är det viktigt att den
medföljande vuxne får sitta med, även om det inte är det vanliga.
Påtagliga faktorer: Jag minimerade yttre störningar.
Jag såg till att alla satt bra, samt såg och hörde bra.
I den mån det går ska rummet vara anpassat efter sagostunden,
ett utrymme utan saker som stjäl uppmärksamheten eller ljud
som tränger in. Sagoläsaren ska vara placerad så att alla barnen
ser hen samt eventuella bilder och rekvisita bra, och barnen
ska inte mot ett fönster där det kan hända saker utanför som
distraherar. Om det tillfälligvis finns störande ljud i huset kan
detta ha uppehåll under den tid då sagostunden pågår.
Biblioteket
Kommunikation: Det fanns aktuell information om
sagostunden på hemsidan, Facebook, anslagstavlor etc.
Hur man marknadsför sin verksamhet
varierar mellan olika bibliotek.
Påtagliga faktorer: Alla i personalen var välkomnande.
Sagostunden är inte sagoläsarens eller barnavdelningens
verksamhet, den är bibliotekets. All personal som är ute i
biblioteket och möter besökare är där för dem. Det spelar
stor roll hur sagostundsbesökarna blir bemötta. Är biblioteket
öppet enkom för dem ska de känna sig som VIP-besökare!

Att checka av 1-2 gånger per år
Sagoläsaren
Kompetens: Jag känner till sagor och andra berättelser
för målgruppen. Jag vet vad som fungerar i förhållande till
barnens språk, ålder etc. Jag känner till olika metoder för
sagostund. Jag har dramaturgisk kunskap att iscensätta
sagostunden. Jag kan berätta/läsa högt/sjunga med barn.
Kommunikation: Jag kommunicerar med pedagoger
om till exempel tid för sagostunden och gruppstorlek.
Jag kommunicerar med vårdnadshavare.
Inför planeringen av sagostunden kontaktas förskolor för att ta reda
på vilken tid på dagen som passar bäst för förskolan att komma
till bibliotekets sagostund eller om det finns annat som kan spela
in för att de ska kunna delta. Hur stor grupp som kommer till
sagostunden kan avgöra hur väl barnen tillgodogör sig innehållet.
Påtagliga faktorer: Jag gör det bästa av lokalens förutsättningar.
De bibliotek som inte har ett särskilt sago- eller grupprum på
barnavdelningen kan behöva se över om sagostunden äger rum på
rätt ställe i biblioteket. Finns möjlighet att flytta till bättre ställe som
är mer avskilt, eller på vilket sätt kan jag optimera förutsättningarna
för att utrymmet som finns ska fungera bra för sagostund?
Biblioteket
Pålitlighet: Vi har en rutin för hur vi gör vid sjukdom.
Ett beslut kan fattas en gång för alla hur rutinen ska vara.
Ställs sagostunden in eller finns ersättare för sagoläsaren? Hur
kommuniceras att sagostunden i förekommande fall ställs in?
Tillgänglighet: Vi har en ändamålsenlig lokal. Tiden passar
målgruppen och vi lyssnar på önskemål om andra tider eller platser.
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Det här hänger ihop med Tillmötesgående och Påtagliga faktorer
ovan. Dessutom kan hänsyn behöva tas till framkomlighet
för barnvagnar och små barns korta ben. Men det finns också
en annan tillgänglighetsaspekt att ta hänsyn till, att lokalen
är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Kompetens: Vi erbjuder sagoläsare med relevant kompetens.
Kommunikation: Vi marknadsför sagostunden
på olika sätt i olika kanaler.
Förståelse/kunskap om kunden: Vi har kunskap om områdets
barn avseende språk etc. Vi har kunskap om och förståelse för
dagbarnvårdarnas och förskolepersonalens situation och behov.
Vi har kunskap om möjligheten att ta sig till biblioteket.
Oavsett om biblioteket erbjuder sagostund på fler språk än svenska
eller inte kan det vara bra att kartlägga lokalsamhället. Har kyrkan
eller öppna förskolan öppettider som krockar med sagostunden? Har
någon förskola svårt att ta sig till biblioteket vid en viss tid på grund
av tider för allmänna kommunikationer? Kan de behöva stanna
en stund efter sagostunden och äta frukt, eller komma tidigare så
tiderna passar bättre? Detta hänger också ihop med Kommunikation.
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